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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗНИЯ 
ДЖУРАНОВИЧ ПОСЕТИ НИШ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЬВЕТ НА 14 И 15 ЯНУАРИ В ИГАЛО

РАЗГОВОРИ ТИТО - БУМЕДИЕНУкрепване на 

материалната основа 

на стопанството
Необходима е още по-голяма роля на дви- 

на необвързаните. Справедливо решение 
на близкоизточната

Президентът Тигго запозна 
своя висок гост от Алжир с 
ангажирането на Югославия 
и със своята дейност във връ 
зка с най-новото развитие на 
ситуацията в Близкия изток.

В разглеждането на положе 
нието в Западна . Сахара две 
те страни със загриженост нон 
статираха, че същата много
странно се влошава. Тази об 

извършена изчерпателна раз- становка заотрашава сигурно-

жението
криза е възможно само с 

равноправното участие на Палестинското осво- 
бодително движение. като единствен законен 
представител на палестинския народ — бе под
чертано в двудневните разговори Тито — Буме- 
диен.Посещение в Електронната и Тютюне

вата промишленост

По покана на президента на 
СФРЮ Йосип Броз ТитоНа 12 януари т. г. Ниш по 

сетиха председателят на Съю 
зния изпълнителен съвет Ве 
селин Джуранович,

ните. мяна на мнения за актуалйните отта в цялата област на МаСпоред Веселин Джурано
вич, във облаоти трябва да 
се води борба против инфла 
цията, ноето е една от важни 
те задачи през настоящата 
година. В този смисъл трябва 
да се разглеждат и решават 
исковите за увеличение на це 
ните. Органите,

председа
телят на Изпълнителния съвет 
на Сърбия Душан Чкребич 
членовете на Съюзния изпъл 
нителен съвет Радован Панто- 
вич и Гойно Убипарип, под
председателят на републикан 
ския изпълнителен съвет Пе 
тър Костич, подпредседателят 
на Стопанската камара на СР 
Сърбия Бранно Миркович и 
други.

Председателят на Общинска 
та скупщина в Ниш, Владимир 
Петровия, председателят на 
Скупщината на регионалната 
общност Любиша Игич и дру 
ги ръководители от общината 
и региона, запознаха гостите 
с основните особености и насо 
ки на обществено-икономичес 
кото развитие на общината и 
региона. В разговорите взеха 
участие и другарите Веселин 
Джуранович, Душан Чкребич

занимаващи 
се с политиката на цените тря 
бва да имат взискателни кри 
терии и всестранно да разгле 
ждат исковете за увеличение 
на цените. Разбира се, това не 
отрича определелени корекции 
на цените, където е оправда 
тел но и необходимо.

Говорейки за основните на-

I

сони в отопанското развитие 
на страната през настоящата 
година Веселин Джуранович 
изтъкна, че една от основни 
те задачи ще бъде укрепване 
на материалната основа на 
сдружения труд. При това да 
се създава по-голям доход и 
върши съответно разпределе 
ние на същия, при наличието 
на широко свързване на сдру 
жения труд.

— Ние не сме в състояние 
да пренебрегнем законите на 
стопанството, но не могат да 
се застъпват гледища на ав- 
тархични тенденции — подчер 
та Джуранович — без иконо 
мина и по-рационално стопани 
сване. При това постоянна за 
дача е да се увеличават фон 
довете за разширено възпроиз 
водство. Главната задача на 
всички звена в трудовата ор 
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и други.
В изложението си председа 

телят на Съюзния изпълните 
лен съвет Веселин Джурано
вич се спря върху няколко съ 
ществени въпроси, отнасящи 
се до стопанското 
през тази година. Той подчер
та ,че през изтеклата 1977 го 
дина са постигнати относител 
но добри резултати в стопан
ството на страната, които пред 
ставляват реална предпоставка 
за по-нататъшното стабилизира 
не на стопанството. — Ние се 
определихме за динамично раз 
витие
— но не ло всяка цена.

Високият темп на увеличе
ние на стопанското развитие 
през миналата година, донесе 
и някои проблеми, 
определени условия могат да 
създадат и неблагоприятни по 
следствия. Следователно, тря 
6бз да се борим за висок раз 
мер в увеличение на произ- 
вдството, нойто е реален и 
не създава или 
някои крупни проблеми в на 
шето развитие, като се има 
предвид високият 
дефицит, с-ьздаден през мина 
лата година.

Във връзна с политиката в 
областта на цените председа 
телят Джуранович подчерта 
необходимостта да се задър
жи размера в увеличение на 
цените от 1977 година, съглас 
но ст,с основните 1насоки в тази 
област за 1978 година. Влияни 
ото на цените на световния па- 
зар върху увеличението на це 
ните на нашия пазар не трябва 
да бъде по-голямо 
през миналата година. Следо
вателно, този момент трябва 
положително да влияе върху 
политиката в областта на це-

Сърдечно посрещане: президентите Тито и Бумедиен

зидентът на Демократична на 
родна републина Алжир и пред 
седател на Съвета на револю 
цията Хуари Бумедиен на 14 
и 15 януари т. г. направи при 
ятелсно посещение в Югосла 
вия.

греб и Средиземноморието.
Двамата президенти подчер

таха необходимостта от по-ус- 
корено свикване на заседание 
на Организацията на афринан 
сното единство съгласно резо 
люцията на ООН и Петата кон 
ференция на необвързаните 
страни за решаване на въпро
са за Западна Сахара върху 
основата на правото на самоо 
пределение на народите от 
тази област.

Двамата президенти извър
шиха изчерпателна размяна на 
мнения за дейността на необ 
вързаните страни. Мзназано 
бе общото убеждание, че не
обвързаните страни станаха си 
лен международен фактор в 
осигуряването на мира и рав
ноправното сътрудничество в 
международните политически и 
икономически отношения.

Давамата президенти разгле 
даха по-нататъшната дейност 
на необвързаните страни съгла 
сно решенията на Петата кон 
ференция на необвързаните и 
постигнаха съглаоие за прино
са, който Югославия и Алжир 
могат да дадат 
нетонатази анции, специално 
на плана по разоръжаването, 
създаването на нов икономиче 
ски порядък и деколонизация 
та в Африка.

Във вързна с това те посо
чиха значението на предстоя 
щето заседание на министри
те на необвързаните страни 
ноето ще се състои през юни 
тази година в Белград.
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международни възроси, а спе 
циално за развитието на обета 
новната в Близкия изток, в 
облакста на Магреб, в южна 
та част на Африка, в такана 
речения рог на Африна и в 
Югоизточна Азия-

Двамата президенти изназа 
ха загриженост поради разви 
тието на обстановката в Близ 
ния изтон. Във връзка с .това 
го подчертаха, че справедливо 
и трайно решение на кризата в 
Близкия изток е възможно са 
мо ано бъдат осъьествени за 
конните национални права на 
палестинсния народ покрай 
правата на арабските държави 
да ои върнат окупираните от 
Израел територии.

Всеки опит на решаване, но
йто би бил вреден за арабени 
те страни и за палестинския 
народ може само да води към 
продължаване на кризата в 
Блисния изток и създаване на 
нова атмосфера на напреже
ние в тази чаот на овета, но
ето заплашва мира и оигурно- 
стта в целия свят.

Справедливо решение на 
кризата може да се намери 
единствено с равноправното 
участие на ПЛО наго един
ствен законен представител на 
палестинския народ, чийто 
въпрос представлява същнос
тта на близкоизточната нриза.

Президентът Бумедиен за 
позна президента Тито със 
своята оценна на положението 
в Близкия изтон след посеще 
нидта ри в някои страни в та 
зи област.

развитие

В разговорите, водени в Ига 
ло между двамата президенти, 
в които взеха участие и най- 
близните им сътрудници, беше

заяви Джуранович,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР 
СЪРБИЯ

Дрогоедпв Миркович посети Сурдудици
които в

На 18 януари тази година в рамките на посе
щението на Южиоморавсни регион председателят на 
Председателството на Социалистичесна републина Сър
бия Драгослав Марнович с група свои сътрудници и с 
представители на Южиоморавсни регион от Лесновац 
посети Сурдулица.

Председателят Драгослав Марнович и сътрудни- 
му в следобедните часове посетиха основната 

здружения труд „5 септември”, на- 
на автомобилните заводи „Цър-

не изостря

платежен

ците
организация на 
мираща се в състав

застава” от Нрагуевац.
По време на посещението си в Сурдулица пред

седателят на Председателството на СР Сърбия води 
разговори със стопансно-политичесния антив на Сур- 
дулишиа община. Йован Петрович, председател на Об- 
шинената енупщина на Сурдулишна община запозна 
Драгослав Марнович, сътрудниците му и представите
лите на Южиоморавсни регион с постиженията на 
Сурдулишна община през изтенлия период, развойната 

на община, иакто и с трудностите, е нойто
Ст. Н.

осъществява-

вена

отнолкото
програма 
се среща тя в своето развитие.



ПРЕКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ

КРУПНИ ПОСТИЖЕНИЯ МЕЖДУ ДВАТА КОНГРЕСА НД4СЮН
изтъкнат най-важните про
блеми и трудности в нашето 
развитие изобщо, отрицател 
иите явления и уклони и 
да се определят насоките на 
акциите в решаването им, 
както и задачите на СК и 
на другите социалистически ' 
сили в борбата за преодоля 
нането

страна Стане Доланц подчер 
та, че а работата върху ос 

тенисите за из
готвяме па становищата и 
документите па 11 конгрес 
се изхожда от обстоятелство 
то че тъкмо социалистичес 

иезави-

Из изложението на Стане Доланц на заседанието на 
Председателството на ЦК на СЮК от 10 януари

и другите документи за И 
конгрес, за конгресите в ре 
публиките п конференциите.

Стане Долапц изнесе из
ходните становища, същес
твените оценки и констата
ции, залегнали в основните 
тезисн, като подчерта без
спорния факт, че в провеж 
дането па задачите ма 
конгрес на СюК и принци
пите на Консултацията 
борбата за социалистически

г. г. новите на
сисделегатско-скунщинската

тема
политическа 
обществени договори и са 
моуправителии 
нпя. а върху основата па 
равноправие, 
терсси и солидарност всс 
ио-ускорепо и по-успешпо се 
решават и май-сложепитс въ 
проси в стопанското и ооще 
ствено разивитпе па нашата 
многонационална оощност. 
Ьърху тези основи мощно се 
развива н всенародната отб 
рапа и обществената само
защита, укрепва сигурнос
тта на страната ни.

Опитът от миналото цсчо 
говори, че за ефикасно демо 
кратпчно самоуправителмо 
осъществяване па материал 
иите обществени интереси и 
целите на работническата 
класа п па всички трудещи 
се, от решаващо значение е 
идейно-политическата и об 
ществената дейност па орга 
ш опраните со1 шалистнчсскм 
сили, начело със Ссюза па 
комунистите. Да може ус
пешно да изпълнява своята 
авангардна роля и в наето 
ящите обществено-икономи
чески и политически усло
вия, Съю3ът па комунисти 
те трябва да бъде револю
ционен, идейно-политически 
сплотен, всестранно идейно- 
политически и марксически 
оспособен, организирам и 
решителен в революционна 
та си дейност. Такъв СК ни 
е необходим тъкмо заради 
по-успешното обединяване, 
оспособяване и активизира
не на всички социалистичес 
ки сили в борбата 
граждане на социалистичес 
кото самоуправление и за 
всестрания напредък на 
страната, за нашата незави 
симост, свобода и престиж 
в света.

В НАЧАЛОТО на пзложе 
името сн Стане Доланц на 
помни, че на 30-то заседание

става основа на нашата 
система. Чрез

ка самоуправителпа 
сима и необвързана Юго* 

развие

па11а Председателството 
ЦК на СЮК е приета сту 
днята на Кдвард Кардел за 
насоките в развитието 
политическата система на со 
циалнстнческо самоуправле 

като 1 адейио-пол 1 пнчес- 
и част от тези 

дейността на СК в

сиоразуме-
им. Тенисите трябва 

б7,дат подтик за иублич 
но разискване, което ще им 
даде окончателно съдържа 
пие за изготвяне па проек

славия можа да 
твъРД® успешна и вссстра- 

международна дейност 
и даде голям принос за ре 
шаване па най-крупните про 

свят,

ннвзаимни дана
ина •

10име, 
ка основа тодокументите на конгреса. 

За по-съДъРжателиата същ
ност па документите ще да 
де принос и дейността, коя 
то в тази насока се развива 
СФРЮ» Съюзния 
ителен съвет, различните 
съвети, а отделно в Изпъл
нителния.

блеми в съвременния 
а особено па проблемите на 
мира, борбата за мир и ирог

венте за 
подготовката на становнща- 

за 11 кои 
Едвард

та и документите 
грес. Студията на 
Кардел, предизвика толям 
интерес сред широката об
щественост, както в страна 
та, така и в света, и тя пред 
ставлява значителен принос 

нашата всеобща общест
вено-политическа дейност п 
за развитието па теорнята 
в подготовката за предсто
ящите конгреси п конферен 
ЦИИ. Тя ще представлява не ЩЦ ' V
нен документ в окончателно а \
то пзготвяванс па проекти- ^

спря върху основната цел йгДНк
па тезнепто, конто обсъцп

Възможно по-конкретно, яс-
но п критически да посочат
на най-важнпте резултати п Стане Доланц
трудностите, конто срещах
ме в периода от Десетия 
конгрес до днес и върху та
зи основа да покажат ос 
новните насоки и цели на 
нашата дейност в предстоя
щия период. Следователно, 
основните тезиси трябва да 
допринесат за по-цялостно, 
обективно и ясно съблюда 
ване н анализ на общата 
дейност на СК и на всички 
останали социалистически 
сили, на работническата кла 
са и трудещите се, в разне 
кванията, които ще се про 
ведат в организациите на 
СК, в обществено-политнчес 
ките и в останалите органи
зации и в най-широката об 
щественост. Изхождайки от 
същността на становищата 
и определенията, които съ
държат тезисите и от крити 
ческите забележки и предло 
жения, в течение на публич 
мото разискване, СК п него 
вите органи ще бъдат в съ
стояние по-основно да из
готвят проекторезолюциите

рсс в света.
изпълн-На края па _изложсиието 

си другарят 
пи, че е направен опит в 
основите па тезисите да се

Долапц напом

па
I! ПЕКИН ПУБЛИКУВЯНА

Книга за посещението на 
президента Тите в Китай

ТЕЗИ ДНИ и Пекин е из 
лезла от печат книга за по 
сещепието на президента Ти 
то в Китай- Под заглавие 
„Ново развитие на приятел 
ството между китайския и 
югославския народ" книгата 
с печатена в милионен ти
раж.

Покрай десетината фото
графии в книгата са помес 
теми всички речи, които юго 
славския президент произне 
се в Пекин, Ханджоу, Шан 
гай и Урумчи, както и ре 
чите на Куо го-фън и на ос 
таналите домакини на на

шия президент при негово 
то многодневно посещение 
в НР Китай-

В книгата е публикуване 
и уводна статия на централ 
ния китайски вестник „Жен 
мин жибао" в навечерието 
на пристигането на прези
дента Тито в Китай към 
края на август миналата го 
дина. Също така са публи 
кувани и няколко статии на 
китайската агенция „Хсин 
хуа" за посещението на пре 
зидента Тито на една при 
мерна войскова част в Ханд 
жоу и на някои други мес 
та в страната.

По-нататък

самоуправ11тел1 ш отпошеп11Я 
и за всеобщото материално 
развитие на страната сме по 
стигнали крупни резултати. 
Направихме нови революин 
оннн крачки в развитието 
на все по-свободни междулм 
чностнн и между национал
ни отношения върху основи 
те на равноправието, соли 
дарността между всички на 
ши народи и народности, 
републики и области, което 
допринесе за укрепване на 
позицията в света на незави 
сима и необвързана Юго
славия-

за из-

Разговори Тито — Бумедиен
(От 1. стр.) провеждат спогодбите з раз

ширяване на сътрудничество
то, отделно в областта на сто 
панството, — които бяха пости 
гнати по време на срещата и 
разговорите 
президента в Алжир през окто 
мври 1977 година.

По време на разговорите Ти 
— Бумедиен бе изказано 

двустранно удоволствие, пора
ди развитието на билатерални 
те отношения и специално бе 
подчертано, че успешно се

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОСТА 
ТЪЦИТЕ ОТ ТРАДИЦИО 
ННАТА ПАРЛАМЕНТАРНА 

СИСТЕМА

ОБСЪЖДАНЕ НА КОНГРЕС 
НИТЕ ДОКУМЕНТИ

то

Говорейки за 
Дпата активност на пашата

между дваматамеждунаро
Очевидно е, добави Доланц, 

че работническата класа
СЪВЕЩАНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВОсъвместно с останалите тру 

дови хора, все по-широко и 
успешно ЗАПОЧНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ЕТАП НА СРЕЩАТА В БЕЛГРАДсамоуправителмо 
решава за дохода, за труда 
и за съществените отноше
ния и условия в материално 
то и общественото възпро 
изводство. Върху тези осно
ви укрепва съзнателността 
за трайните обществени и 
хумани ценности на социа 
листическото

СЛЕД 25-ДНЕВНА почив
ка делегациите на 33 евро 
пейски държави и па САЩ 
и Канада на 17 януари т. г. 
в конгресния център „Сава" 
в Белград започнаха заклщ 
чителния етап на Съвеща
нието за европейската 
гурност и сътрудничество. 
Да напомним, че подготви
телната част на срещата бе 
проведена още през минало 
то лято, а заключителната 
му част започна на 4 октом 
ври 1977 година. В 
ния етап на съвещанието 
делегациите трябва да при 
емат

трябва да осигури и продъл 
жаваието на този процес ка 
кто и за времето и място 
то за провеждане на следва 
ща та подобна среща.

Предстоящата работа 
Белградската среща 
да бъде лесна, понеже 
влезе в своя 
същевременно и най-труден 
и сложен етап. Множество 
то предложения, които тряб 
ва да залегнат в основите 
на заключителния 
мент, не 
един аспект процеса на от 
слабване на напрежението 
(детанта), укрепването 
дигането на доверието, 
зоръжаването, стопанското 
сътрудничество, сътрудни
чеството в областта на ху 
манитарните отношения или 
например за обстановката 
в Средиземноморието. Пред 
стои всичко това да 
гласува и доведе 
знаменател.

имаше разногласия, но все 
пак се показа, че те могат 
да се преодолеят.

Изготвянето и 
то на заключителния доку 
мент на Белградската сре 
ща трябва да представлява 
една устойчива постройка 
на мира и стабилността в 
Европа и в целйя свят. Та 
зи постройка трябва да бъ 
де дело на „различни архи 
тектурни школи”. Основна
та й стойност ще представ 
ляват елементите, които са 
вградени в нея.

Приемането

А.
приеманеВЕСТНИК НА БЪЛГАР

КАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 
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самоуправле
ние, облягащо се върху об
ществената собственост и 
властта на работническа кла 
са и трудещите се. Съзнаии 
ето за историческото значе
ние и перспектива на наша 
та социалистическа демокра 
ция, социалистическите само 
управителни отношения и 
съзнанието за историческата 
им ценност все по-вече дей
ствуват като материална си 
ла на нашето целокупно об 
ществено развитие, като ос 
нова за Още по-свободен и 
по-богат живот на трудови
те хора и на всички маши на 
роди и народности — 
черта Доланц.

Спирайки се върху изграж 
дането на политическата си 
стема на социалистическа де 
мокрация другарят Доланц 
заяви, че все по-успешно се 
преодоляват главните 
тъЦи на традиционната 
ламентарна система, докато

на
няма

С I I Тя
най-важен, а

доку- 
наблю дават отсегаш

заключителен 
мент от Белградската 
ща.

доку-
сре-

на заключи
телния Документ трябва да 
представлява още една гол 
яма крачка в процеса 
осигуряване мира и сътруд 
иичеството в Европа 
широко. Успехът на

и из
ра

на
Заключителният документ, 

който през следващия 
сец или повече, трябва 
се оформи от стотината до 
сега

ме- и по-под- да настоя
щия етап на срещата в Бел 
град трябва да представлява 
още едно стъпало в 
Дълготраен процес,

дадени предложения 
и ще утвърди бъдещите 
Съвместни задачи на стра
ните-участнички в съвеща
нието в процеса на укреп
ване на европейската сигур 
ност и сътрудничество. Съ 
щевременно този документ

се съ 
на един този 

чиято
първа крачка беше Хелзин 
ки, втора сега Белград и 
трета Мадрид, Да Валета 
илн Виена, където тръба да 
се проведе следващата сре

Впрочем, и през декември 
миналата година, когато ра 
ботата бе временно прекъс 
пата, за да продължи

оста
пар

сега,
2 СТРАНИЦА
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ГОДИШНИНА ОТ СМЪРТТА НА ДН1ЕМДЛ БИЕДИЧ*
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Отбелязвайки годишнината 
от трагичната смърт на изтък 
натия революционер и държа- 
вник Джемал Биедич (той за 
гина на 18 януари 1977 
на) Съюзният

белязана 
цегови-на с 
брания в 
Други градове.

В оряда след с5ед

СР Босна и Хер 
номеморативни съ 

Сараево, Мостар и

и в

годи- 
изпълнител е: | 

, съвет проведе комемиратиЕ'Чо 
заседание на 17 този

пред зда 
нието на Университета ,.Дже
мал Биедич" в Мостар Се от 
крит бюст намесоц.

За революционната дейност 
и жизнения път на Джемал 
Биедич говори председателят 
на Съюзния изпълнителен сь 
вет Веселин Джуравович.

Годишнината от смъртта на 
бившия председател на Съюз
ния изпълнителен съвет бе от

резолюцио: ора 
и държавника Джемал Биедич 
За революционната дейност 
на Джемал Биедич пред граж 
даните на Моотар говори се
кретарят на Изпълнителния 
коми I ет на Председателството 
на ЦК на СИ на Босна .и Хер
цеговина Никола Стоянович. От разговора на Веселин Джуранович в Ниш

Укрепване на материодиато основа но стопанствотоНАШИТЕ СТРОИТЕЛИ В ЧУЖЗИНА

Работа на стопиш от 1,5 милк- 
арда долара в Кувейт

(От 1. стр.) ла няколко важни закони в та 
зи област, които изискват да 
се мени досегашното поведе
ние на трудовите организации 
в областта на валутния стоко
обмен, митническите 
сания, цените и прочие. С то 
ва по,добре ще се знае ком 
потентното място за решаване 
на някои проблеми, т.е. това 
няма да бъде Съюзния изпъл 
нителен съвет и неговите ор
гани, но републиките и техни 
те институции. В това отноше 
ние трябва да се разчита и

на трудности при прзминсза- 
нето към прилагане на новата 
система, което търси по-добре 
да се организираме и подгот 
вим за това.

Председателите Джуранович 
и Чкребич и сътрудниците им 
посетиха Електронната и Тю 
тюневата фабрика в Ниш, къде 
то се запознаха с досегашните 
постижения на тези две тру,а 
ови организации и с програ 
мите им за бъдещото разви
тие.

ганизация е докрай ясно да 
се формулира 
разпределението и да се съгла 
сува с планираното потребле 
ние.

политиката на

Сдружените босненоко-херце 
говски строители като най-ус
пешни конкуренти 
спечелиха при наддаването за 
построяване на три хиляди ви 
ли в Нувейт. Стойността на 
капиталовложенията 
на 1 милиард и 500 милиона 
долара.

С тази работа ще се наеме

предпи-•пи, които ще бъдат строени 
етапно ще 
на колкото и 20 хиляди дву-. 
стаюйни апартмента от по 50 
квадратни метра. Толкова в об 
ществения сектор апартмента 
биват построени в Босна и Хер 
цеговина за три години.

На припомним, че деловото 
сдружение ИНТЕГРА е оонова 
на през 1975 година с обединя 
ването на шест най-големи 
строителни предприятия в СР 
Босна и Херцеговина: ,,Изгра
дил” в Зеница, „Босна” и „Вра 
ница" от Сараево, „Техногра- 
дня” от Тузла, „Козара” от Ба 
нялука и „Херцеговина” от 
Мостар. Като сложна организа 
ция на сдружения труд ИНТЕ 
ГРА има над 3 хиляди работни 
ци. Бруто продуктът на сдру
жението миналата година въз
лизаше на 10 милиарди дина-

имат повърхки- Давайки отговор на някои 
От изнесените въпроси, пред 
седателят 
съвет на СР Сърбия Душан 
Чкребич заяви, че през настоя 
щата година ще настъпят го 
леми промени в условията на 
стопанисването. Влизат в си

неотдавна

на Изпълнителния

възлиза

Ст. Ст.

деловото строително сдруже
ние в Босна и Херцеговина 
ИНТЕГРА, което и

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СРЕДНОСРОЧНИЯТ ПЛАН НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ(А 00-МАПКИ ОТ ПЛАНИРАНИТЕдосега е 
строило много обекти в чужби
на. Най-слаби резултати през миналата година е отчело 

селското стопанство и процесът на сдружаването на замедел- 
ските производители, а относително добри-промишлеността

Скупщината на Южноморав 
ската междуобщинска регио
нална оощност, коя го ооеддн 
ява 13 оощини в южна Сър
бия, обсъди осъществяването 
на планираните задачи през 
изтеклата 1977 година, които 
произтичат от Обществения 
средносрочен план по развитие 
на този регион до 1980 година 

Обща констатация е, че 
обществено-икономическото 

развитие на региона през 1У77 
година е било в унисон с цел 
ите на средносрочната развой 
на програма, оазирани върху 
задачите на обществено-иконо 
мическото развитие на СР Сър 
бия в този период. Бе оцене 
но, че постигнатите резултати 
са сравнително добри, но че 
не са еднавки във всички об 
лаоти на общеогвено-инономи- 
ческия живот, което отрицател 
но действува върху общото 
развитие на региона.

В реализирането на обектите 
в Кувайт освен Интегра ще ра 
ботят и белградското предпри 
ятие „Енергопроект” и 
градско предприятие „Ловчени 
нвест”, с които от по-ранно 
ИНТЕГРА има сключен договр 
за делово сътрудничество.

За обема и стойността на 
строежите в Кувейт гозорят 
няколко данни. Две хиляди ви

ди и повишено жизненото рав 
нище на трудещите се вьв 
всички стопански отрасли.

Въпреки че е все още под 
планирано равнище, голямо 
значение има увеличаването 
на заетостта и трудовото анга 
жиране на съвкупното населе 
ние.

тито- преди всичко реконструкцията 
и модернизирането на пътища 
та, електрификацията, разви
тието на „дребното” стопан- 
олво и на водното стопанство.

Все още не са оЗезпечени 
материални условия за по-бър 
зо надминаване на недоста-тъ 
чната развитост на целия ре
гион, а отделно на най-нераз 
витите и граничните общини.

Въпреки, че заемането на ра 
ботната ръка бележи ръст 
броят на незаетите се увели 
чава с по-бърз темп.

И занапред голям броТ 
ООСТ и самоупразителмн об
щности на интересите рабо
тят с дефицити, а междусобно 
то сътрудничество и делово 
свързване на ООСТ с о:ззи 
от по-ргзоитите региони е все 
още недостатъчно. Общото и 
бюджетно потребление се уае 
личазат по-бързо от план -пано 
то и надминава договор е като

В областта на минното дело 
изостават геоложките из
следвания и все още не са 
върши интензивна поцго^оанп 
за експлоатация на фосфати 
олово и цинк и на неметални 
те суровини: кварц, туф и да

Най-слаби резултати бележи 
селското стопанство. През из 
теклата година е дошло до на 
маляване на производството в 
този отрасъл като последица 
преди воичко на неблагоаоид 
тките климатически услови т 
В соааноч.''о с 1976 гачича —о 
извод сивото в този отрасъл е 
намаляло с 9,6 на сто. Поса
ди градушки и суша щетите 
възлизат на 425 милиона дима 
па. Тук кзнитоловложенията са 
много по-мадни от планираните 
и ако се поодължи тена осъ
ществяването на ппан-и пачи те 
резултати в тази област е ло.ц 
въ просител на.

Въпреки началните резултати 
в одоужването 
те, все още не е обезпечено 
цялостното им включване 
процеса на самоуправлението 
и разпределението на общи* 
доход. Това се отчита като се 
риозна слабост в тази област

11оемат се грижи и усилия 
за превъзмогване на недоста
тъчната развитоот на целия 
Регион и на отделни общини 
за която цел твърде много са 
ангажирани и съответните ор 
ганизации и органи в Републи
ката.

Резултатите говорят, че не
прекъснато укрепва отбраните 
лната способност, обществена
та сигурност и самоопазване- 
то, което допринася върху 
ефикасната защита на социа
листическите общеотвено-ико- 
номичесни отношения в целия 
регион.

ра.

ЛЕСКОВАЦ

Регионален здравен 

дом до 1980 година
ще струва около 80 милиона 
динара. Средствата частично 
са обезпечени от фондовете 
на съответната самоуправител- 
на общност нз интересите в 
СР Сърбия, а по-голямата ча
ст ще осигурят здравните и 
стопански организации в тази 
част на републиката.

До края на 1980 година в 
Лесковац ще бъде построен 
здравен дом, който ще бъД© 
от полза за трудещите се и 
гражданите от 13-те общини на 
Южноморавски регион.

Изграждането и обзавежда
нето на този здравен обект

СЛАБОСТИ
Въпреки поотигнатото, през 

изтеклата година са проявени 
и някои отрицателни тенден
ции, които са спъвали провеж 
дането на договореното разви 
тие на региона и са противни 
на иоикванията на Средносроч 
Ния обществен план. Един от 
основните въпроои е бавното 
осъществяване на планирани
те капиталовложения без ко
ито, съвсем сигурно е, че мо
же да се постигне по-ускоре 
но обществено-икономическо 
развитие на региона. Напри
мер, в проми шленоотта са 
вложени 464 милиона динара, 
което е само 72 на сто от пла

УСПЕХИ

През изтеклата година е до 
шло до по-нататъшно развитие 
на социалистическите самоупра 
витални обществено-икономи
чески отношения, с укрепване 
ролята на работническата нла- 
са въз основа на Коиституци 
ята и Закона за сдружения 
труд. Също така е подобрена 
материалната база и засилена 

общеотвено-икономичесната 
на организациите на

ШЕСТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪР-ПОДГОТОВКА ЗА 
ЗАНИТЕ

В Куба формиран 

подготвителен 

комитет

роля
сдружения труд преди всичко 
в натрупването и разпределе 
нието на дохода и личните до
ходи.

Общественият продукт и до 
хода са нараснали почти до 
планирания износ, а също така 
и личните доходи и средства 

на Шестата конферен- та, предназначени за развиря 
необвързаните. Предсе еане на материалното произво 

детво.
В резултат на по"рацио1нал 

ното ползване на производотве 
ните напацитети и естествени 
те условия, повишаване произ 
водителността на труда, иноно 
мичността и рентабилността 
успешно е стабилизиране сто

нирания размер, а в селското 
стопанство планираните капи
таловложения са още по-ма
лки.

Шестата поредна конферен
ция на необвт>рзаните страни 
ще се състои във втората част 
на 1979 година в Куба. Това е 
едно от решенията на Петата 
конференция съотояла се пре 

Коломбо —

товна 
ция на 
дател на 
седателят на Държавния съвет 
и член на Политбюро на Цп 
на Кубическата комунистичес
ка партия ^уен Алмеида, а под 

членовете

Данните говорят, че бавно 
ое мени съществуващата ото 
ланска структура, което не га 
рантира по-бързо развитие на 
тази важен отрасъл. Защото 
все още съществуват удвое 
ни производствени капацитети, 
което води до коннуренция 
на ООСТ ,в региона.

Изостава договореното .раз
витие и на инфроотрукурата, а

комитета е подпред на земе".оли.ч-

[■

Ди две години в 
Шри Лаика.

напредседатели
Държавния съвет и

партийно ръководство папската дейност. Съгласно то 
ва увеличени са личните дохо

на най-в и
В Хавана — столицата на 

Куба — тези дни е формиран 
национален комитет за лодго-

сш&то
Валдес, Гароия, Родригез и др.

В. В.
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НИШ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

ПЪРВИ ПОДГОТОВКИ ЗА 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ
ПРЕЛОМНА ГОДИНА 

ЗА ИЗОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ
300 милиона динара от Фон 
да за насърчение на стопан 
екото развитие в СР Сърби#.

Основна насока на обще 
ствено-и коиоми ческото разви 
тис до
ществяваието 
промени в структурата 
стопанството в региона.

Развитието на стопанство
то до края на средносроч- 
иия план ще се 
предимно върху по-интеизив 
мото развитие и преустрой
ство на електронната проми 
шлеиост, машиностроеното и 
върху развитието на агро- 
комплекса.

Отделно внимание ще се 
посвети па експлоатацията 
па неметали и селското сто

ПРАВЕЙКИ равносметка 
за използването на калита 
ловложенията е оценено, че 
1978 година ще бъДс прелом★ ЕВИДЕНТИРАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА — ОСНО
ВА ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРНАТА ДЕЙ
НОСТ

па. 1980 година е и осъпаВ първите две години 
средпосрочния план по об- 
ществено-и коиомическо раз 
витие (1976—1980 година; в 
Нишки регион са постигнати 
добри резултати — бе изгък 
нато на разширеното заседа 
ние па Председателството 
Скупщината па Регионална
та общност в Ниш.

Основен проблем в изпъл 
няването па развойните про 
грами е неравномерното 
осъществяване. Показателен 
и това отношение е слачаят

на качествени
па

Предстоящият период що 
ое използва и за I 
и допълнение на общинския 
статут в нянои раздели, които 
трябва да со съгласуват с пра 
ктината, относно пропрооивния 
ход на бурното самоуправитол 
но обществено развитие.

В Социалистическия съюз 
оценяват, че това са първи 
подготовки за провеждане на 
предстоящите 
делегати и делегации в скуп 
щините — на самоуправителни 
те общности на интересите в 
Общинската скупщина и лр.

Понастоящем в Сурдулишна 
община в организацията на 
Социалистическия съюз се 
върши евиденция на членове 
те в подружниците, местните 
организации и общинската ор 
ганизация като цяло. Основна 
та цел е: в хода на изборната 
дейност да се разделят нови 
членски книжки, за да се ус
танови точния брой членове 
което ще гарантира качестве
но провеждане на предстоящи 
те избори.

За отбелязване е. че при 
евидентирането на членовете 
на Социалистическия съюз, ед 
новременно се води евиден
ция и за членовете на Съюза

на социалистическата младеж 
членуващи в ССРН, манто и 
членовете на Съюза на комуни 
стите и Съюза на бойците. По 
тоя начин сетне 
ще се реши разпределението 
на кадрите по подружниците и 
местните 
ССРН.

изменение основава
па

по-успешно

наорганизации им

В организациите на Социали 
стечиския съюз също 
се сумират резултатите от със 
тезанието и в тазгодишното 
включване на ССРН в състеза 
нието „Срещи на селата". То
ва състезание съвместно се 
провежда от Съюза на младе 
жта и Социалистическия съюз

със селското стопанство. 
През изтеклите две години 
в селското стопанство са 
осъществени само 2 па сто 
от заплануваните кагжтало

така панство.
Тази насока ще влияе и 

при даването на предимство 
при отпускането на средства. 
Предимство ще имат проми 
шлеността с 65 процента от 
капиталовложенията; след 
ва селското стопанство с 10 
процента и т. н.

До 1980 година в разивтие 
то на Нишки регион ще 
бъдат вложени общо 14,2 ми 
лиарда динара.

За осъществяването на 
предвидените капиталовложе 
ния ще бъде необходимо 
да се осигурят кадри, как 
то и по-тясно сътрудничест 
во между организациите на 
сдружения труд в региона с 
цел да се използват налич 
ните възможности.

избори за

вложения-
До края па 1977 година в 

15-те общини на региона от 
общо 15 милиарда динара, 
предвидени за кагшталовло 

са използвани 2

Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД жения
милиарда и 5 милиона, 
ва са само 13 процента 
общата сума. Като се има в 
предвид, че някои промишле 
нни обекти са в строеж —

То
от

Предложени кандидати за 

Общинския комитет на СКС
тази сума ще се увеличи 
чувствително — с около 3 
милиарда динара.

През изтеклите две годи 
ни добре се осъществяват 
програмите по капиталовло 
жения в изостаналите общи 
ни, които са ползвали и към

В подготовката за провеж 
дане на отчетно-изборното 
събрание на Общинската 
конференция на СКС в Бо 
силеград, което ще се със 

15 февруари 
те на Общинския 
на СКС 
отчета за четиригодишната

На проведеното заседание 
бдха предложени възможни 
кандидати за членове на Об 
щинския комитет на 
който в новия си състав ще 
наброява 21 членове. Сетне 
ще бъдат предложени и ка 
ндидати и за другите пар
тийни органи и форуми в 
общината и делегати в Ме 
ждуобщинската регионална 
конференция на СКС.

предстоящата дейност ще 
има оспособяваието на ново 
формираните първични пар
тийни организации, които 
все още кадрово и органи 
зацпонно не са в състояние 
да поемат отговорност по 

въпроси в сре 
дите, в които действуват.

М. А.

СКС,
ССРН — НОСИТЕЛ НА 

КАДРОВАТА ПОЛИТИКАтой до , членове 
комитет

оосъднха и прифеа всички важни НА 11 януари т. г.
Димитровград се състоя за 
седание на Председателство 
то на ОК на ССРН, на което 
бяха приети обществен дого 
вор за кадровата 
в Димитровградска община, 
начина за провеждане на 
консултации за онези функ 
ции в организациите, орга
ните

в на сдружения труд, самоуп 
равителните общности на ин 
тересите, за осъществяване 
на установената кадрова по 
литика. При това раобтниче 
ската класа трябва да бъде 
главният носител на кадро 
вата политика.

Според договора, ССРН е 
носител и консултант за 
постовете: председател, под 
председател и секретар на 
ОК на ССРН; председател, 
порпредседател и секретар 
на ОК за обществена дей 
ност на жените; председа
тел и подпредседател на Об 
щинската скупщина, пред
седатели на съветите на Об 
щинсакта скупщина; пред
седател на Изпълнителния 
съвет на ОС; председатели 
на скупщините и на изпъл 
нителните отбори на саму 
правителните общности на 
интересите; председатели на 
местните организации на 
ССРН, председател, 
седател и секретар на Съю 
за на записаните военни ко 
мандири; председател, под
председател и членове на 
Съвета на Радио Ниш; ~ ~ 
дактор на Радио Ниш — 
емисия за българската на 
родност; председател на Цен 
тралния издателски съвет, 
както и главни и отговорни 
редактори и

политикаОтчетите за робота и пре 
дложения състав на Общин 
ския комитет на СКС през 
тези дни ще бъде доставен 
на обсъждане във всички 
първични партийни органи 
зации в общината. След то 
ва дадените изменения и но 
ви предложения отново ще 
бъдат разгледани от Общин 
ския комитет на СКС и 
Кадровата комисия на Об
щинската конференция на 
СКС.

и общностите, за кои 
то носител на консултации 
те е ОК на ССРН, както и 
програмата за дейността на 
ОК на ССРН за период яну 
ари—юни на текущата го 
дина.

Общественият договор за 
кадровата политика и в Ди 
митровградска община 
ио сътрудничество 
ки обществено-политически 
ква единство и 
организации,

изис 
на венч

Изглед от Босилеград В. В. организира
организацииработа на партийните орга 

ни и тела в общината. В ра 
ботата на заседанието на 
Комитета участвуваха ръко
водителите на Общинската 
скупщина и обществено-по 
литическите организации.

ДИМИТРОВГРАД

** Ратници
яване на работниците, бе ед ри за да заоптоят* „На ^нуа на от темите на неотпапня - А заопчнат с работа 
проведеното заседание™ ™ д° начало™
Председателството на Об- Р екУЩата година, 
щинския синдикален съвет 
в Димитровград.

подпред

С констатация, че партий 
ната организация в Босиле- 
градска община в четириго 
дишния период е осъщест
вила значителни резултати в 
дейността си, на проведено 
то заседание бе изтъкнато, 
че е нужно и занапред не 
прекъснато да се 
върху идейното и акционно 
оспособяване на всеки член 

СК. Защото само по та
къв начин ще се повиши не 
само
говорността на Съюза на ко 
мунистите в решаването на 
всички актуелни обществе
но-икономически и

ния раобтнически контрол. 
Нужна е проверка дали този 
контрол има свои правил
ници, планове, както и кри 
тически да се прецени дей 
ността му през 1977 година 
за да се предвземат конкрет 
ни мерки и преодолеят про
явените слабости.

ре-

на
работи директор 

дателствто „Братство”.
Приетата програма за дей 

ност на ССРН 
засилена активност 
товката за

На заседанието бе обсъде 
на и работата на самоупра 
вителния работнически кон
трол в ООСТ и

на из

на На заседанието бе _ 
заключение с помощта 
вече ■

прието предвижда 
в подго- 

предстоящите 
конгреси на СК, както и в 
изборите за 
легации в

Председателството 
щинския синдикален съвет 
на посоченото заседание из бра и

1М изтъкнато,
1е през миналата година той 

е действувал слабо и че й 
е нужна помощ за преодол
яване на слабостите. Освен 
помощта на членовете 
но е да се

на Об-навлиянието, но и от съществуващия клуб 
самоуправителите и в 

основните
на

комитет за органи 
зиране на семинар на прос 
ветните работници от общи 
ната, който ще се състои на 
4 и 5 февруари 
митровград.

организации на 
сдружен труд, да бъдат фор 
мирани отделения за марк- 
систическо образование на 
работници.

делегати и де 
скупщините на об 

ществено-политическите и 
самоуправителни общности 
на интересите, както

нуж
проследи и това,Емет-км-

Към работа самоуправител-

полити
чески въпроси в общината. 
Особено от които някои 

ще поемат функции в проф
т. г. в Ди и ук

репване на местните общно 
сти и местните 
на ССРН.

важно Място в
организациид. с. д. с.СТРАНИЦА 4
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-вълновия ЮНА ЩЕ ВЗЕМАТ щастие В ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЯ МОИНЦИ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРА НИЕI
Продължава ползотворното ИДЕЙНО Й АКЦИОННО 

сътрудничество ЕДИНСТВО
ДЪЛГОГОДИШНО ГО 

зотворно сътрудничество ме 
жду частите на Югославска 
та народна 
лението в Димитровградска 
община продължава успеш 
но. Примерите на това съ 
трудничество, особено в оо 
ластта на комуналното и пъ
тно стопанство, са безброи: 
електрификацията на села-

пол- дина и с оглед на това 
граждането 
участие и' частите 
славската народна армияТ 

Средства за изграждане 
на този път трябва да обез 
печат Регионалната и Об
щинска общност за пътно 
стопанство.

в из на жителите от Висок да 
получат постоянна връзка с 
центъра на общината.

Необходимо е да изтък
нем, че с изграждането на 
този път ще се подобряват 
не само съобщенията, но 
ще се създаде възможност и 
открият нови перспективи 
за развитие на стопанство
то, а най-вече на селското 
и минно стопанство. Това 
ще има положително влия 
ние и върху намаляване на 
миграцияата от този край- 

А. Д.

НЕОТДАВНА в Сурдулица 
се състоя отчетно-изборно 
събрание на общинската ор 
ганизация на Съюза на бой 
ците от Народоосвободигел 
пата борба. На събранието 
присъствува \/[овгш Манасие 
вич, председател па Меж 
дуобщинския отбор на СУБ 
НОР в Южноморавски ре 
гион, както и представители 

обществено-политически 
те организации в Сурдулиш 
ка община.
С едноминутно мълчание бе 

отдадена чест па неотдавана

починалата Спасения Цана 
Бабович, народен терой и 
герой на социалистическия 
труд, както ц на починали 
те борци ог НОВ-а между 
двете събрания- От събрани 
ето бе изпратена приветстве 
на телеграма до другаря Ти

му да вземат
на Югоармия и насе-

то.
Очаква се строителството' 

започнат 
строителния 

приключване на 
ще се осъществи 

и дългогодишното желание

Боривое Милемкович, досе
гашен председател на Об
щинския отбор на СУБНОР 
във встъпителното си изло 
жение, относно на досегаш
ната дейност и предстоящи 
те задачи на тази борческа 
организация изтъкна, че 
през изминалия период е 
постигнато акционно и идей 
но единство, че са постигна 
ти забележителни резулта
ти в разрешаването па ма 
термалните, здравословните, 
жилищните и останалите въ 
проси на членовете на Съю 
за на бойците.

Приета е програма за 
предстоящите задачи, в коя 
то особено е подчертана за 
дачата за по-голямо ангажи 
райе във всенародната от
брана и самозащитата, как 
то и по-голям принос на ор 
ганизацията на бойците - за 
по-добро и по-ефикасно фун 
кциониране на делегатската 
система. За нов председател 
на общинската организация 
СУБНОР Сурдулица е избран 
Василийе Маринкович, секре 
тар на Образователния цен- 
тъР Йосип Броз Тито, а за 
заместник—председател, а 
за секретар Новнца Мирчнч.

С. Микич

та, изграждането на между- 
селскп и селски пътища, мо 
стове, районния водопровод 
н прочие. В редица случаи, 
в областта на комуналната 
и пътна дейност, осъществя 
ването на целта е било 
замиелнмо без помощта на 
армейците.

Най-важен обект, в чие- 
войиицнтс

на този обект да 
от началото на 
сезон. А с 
работите

на

не
Димитровград

РАЗПРЕДЕЛЕН ТАЗГОДИШНИЯ БЮДЕТто изграждане 
ще вземат участие през та 
зи година е пътя Моинци— 
Вълковия, през Видлич, 
дължина от девет километ

в
Тазгодишният бюджет на 

Димитровградска община 
възлиза на общо 21 мили 
ома п 331 826 динара. В срав 
пение с миналата година 
бюджетът е увеличен за 13 
на сто.

Доходната част на бюдже 
та е формирана от данъка 
върху лични доходи от тру 
дово отношение, на оборота 
на дребно, доходни на 
Общинския съД и други до 
ходи. Знаичтелни са средства 
та получени от Републиката 
и те възлизат на 7 милио 
на и 934 хиляди динара.

Голяама част от бюджетни 
те средства е вече разпреде 
лена, а неразпределени са ос

таиали 55 896 динара. 
Най-голяма част от бюджет 
ните средства е придвидена 
за общи разходи в обществе 
но-политическата общност. 
За тази цел са отделени 16 
милиона и 605 358 динара.

Значителна сума, възлиза
ща на 1 милион и 196 827
динара е предзиачена за 
общо потребление.

Средствата, които ще се 
пренесат на други общест
вено-политически общности, 
на интересите и различни 
фондове възлизат на сума 
од 1 милион и 389 609 дина

от 237 024 динара. Останали 
те разпределени средства въ 
злизат на 1 милион и 903 
008 динара.

Трябва да кажем, че оп 
ределени средства от мина
логодишния бюджет не са 
изразходвани, а същите са 
били предвидени. Такъв е 
случая със средствата, пред 
назначени за доизграждане 
на сградата за органа на 
управлението и средства 
предвидени за електрифика 
ция на неелектрифицираните 
селища в общината. Тези 
средства са пренесени в тази 
година и те са увеличени, по 
неже са възможни непредви

ра.
Както ни осведоми пред

седателят на Общинската 
скупщина в Димитровград 
ннж. Борис Борисов, предста 
вителнте на общините при 
Регионалната общност в 
Ниш са разгледали .молби
те на общините, отнасящи 
се до ангажирането на ча 
стите на ЮНА върху изг
раждането на комунални и 
пътни обекти на територи 
ята на Региона. Можду дру 
гото на заседанието е реше 
но да се приеме молбата на 
Димитровградска община 
пътят Моинци—Вълковия
да има предимство в 1978 го

ра.
Предвидени са и средства 

за инвестиции и интервен
ции в стопанството в размер

дени разходи в това отно 
шение. А. Д.

ДИМИТРОВГРАД
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

В НАЧАЛОТО НА ФЕОРУАРИ 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССРН Реално ли се изразходават средствата 

в общностите на интереситеОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ на ССРН в Ди- 
ще проведе годишно събрание най-късномитровград 

до 10 февруари текущата година.

Най-висшият форум на ССРН в общината ще 
обсъди отчета за работата на ССРН през изминалия 
едногодишен период и ще приеме конкретни програ
ми и задължения в предизборната дейност и самите 
избори за делегати и делегации в скупщините на об
ществено-политическите общности и общностите на 
интересите.

МНОГО ЧЕСТО, на различ 
пи събрания се изтъкват не 
редиостнте в самоуправител 
мите общности на интереси 
те. Всички тези разисквания 
бяха обаче недостатъчно ар 
гумеитпрапи с данни. За 
първи път Изпълнителният 
съвет па Общинската скуп 
щипа в Диимтровград обсъ 
ди финансовото положение 
наобщпостите, а въз

анализа на Служба 
та по обществено счетовод
ство.

В този анализ между дру 
гото с ясно и недвусмисле 

казано, че всички общпос 
ти па интересите са длъж 

да доставят па Службата 
заключителни баланси за ми 
палата година. Понеже само 
по този начин трудещия се 
човек, който отделя средст
ва за тези общности, ще 
знае къде се изразходват те 
зи средства.

Анализът говори, че в те 
чение на миналата година 
Основната общност за здра 
ино осигуряване в Димитров 
град е осъществила 
от 14 милиона и 406 хиляди 
динара и то във фонда на 
работниците 12 милиона и 
857, а въ» фонда иа селско
стопанските производители 1 
милион и 549 хиляди дина 
ра. Разходите в тази 
пост надминава!' обаче дохо-

охимонвиохоомодзо вн ей възможност, че доходите 
анализа не са реално изка 
запи, а съответно на това 
и загубата в тази Общност 
не е реална.

в
ее нпниходЮг и вношши г 

-13а вн ешюф яч-я ох и зхий 
производители за 734 хиляди 
динара. Или с други 
казано с толкова тази общ 
пост е работила със загуба. 
Със загуба е работила и 
Общността за основно и пре 
дучилищно образование и то 
за 299 хиляди динара.

Заслужават внимание и 
данните за разходите на 
службите при самоуправител 
ните общности. Особено тре 
нож 1 ю е при Общността за 
жилищно дело, к-ьДС разхо 
дите за службата възлизат 
па 41,1 на сто от общия до 
ход па Общността. Също та 
ка са големи и разходите 
па службите за физическа 
култура, възлизащи иа 26,5 
па сто от доходите и за кул

думи

Изпълнителният съвет съ 
що констатира, че процен
тът на участие на служби
те в разходите е голям и 
от тази гледна точка е необ 
ходнма интервенция на 
Службата но обществено 
счетоводство. Ако се касае 
за прекомерни разходи на 
службите нужно е да се 
утвърди и съответна отго
ворност. Има обаче и мне
ния, че някои функционални 
разходи, като в Общността 
за жилищно дело, са внесе 
ни в разходите на специал 
мите служби, което по този 
начин увеличава разходите 
им. Затова е нужно всичко 
да се провери и нещата ре 
алпо изкажат.

Извод от заседанието на 
Изпълнителния съвет е, че 
въпреки съмнеията и въз
можните грешки в анализа 
факт е, че един важен въ
прос е раздвижен. А това е 
и единния начин трудещия 
се човек да бъде в течение 
какво се работи в тези общ
ности н къде отива динара, 
който той отделя за дейно
стта им.

Това бе заключено на неотдавна проведеното
ОК на ССРН и 

повече от
заседание на Председателството на 
изтъкнато, понеже до изборите остават 
два месеца и че трябва работите да се ускорят.

бе формирана и работна група от три 
изготви необходимите ма- 

ОИ на ССРН.

В

ТОЗИ СМИСЪЛ
члена, чиято задача е да 
териали за насроченото заседание на

осно
ва на

Д- С.

по|штФОТО—ВЕСТ I. I пий * .г":\ кПарно отопление 

в тъкачния цех
г

пура, при която възлизат на 
13,8 на сто.

\
■ . :

Изпълнителният съвет бе 
па мнение, че доходите при 
Основната общност за здрав 
но осигуряване не са реал 
но съблюдани. В това от 

доход . пошепне беше заключено 
да се ангажират Службата 
па обществено счетоводство 
и останалите служби, кои 
то се занимават е финансов 
контрол, да утвърдят об 
щият доход иа фонда на 

общ- работниците при тази Общ 
пост, понеже съществува

От средата на яиУаРи 96-те 
работника в тъкачния Дех 
иа комунално-битовото пред 
приятис „Услуга" имат нар 
но отопление. По този начин 
значително 
трудовите условия 
досега този въпрос 
решен иа подходящ начин.

•п

са подобрени 
, понеже 
: не е бил

Щ-
Парното отопление еа

изразходвани 600 хиляди ЛИ 
нара. А. Д.

А. Д.
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ФИНАНСИРАНЕ В „ТИГЪР" — ДИМИТРОВГРАДЗЛ ЦЯЛОСТНОПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА СЕ ОЧАКВА

НЕОБХОДИМО АНГАЖИРАНЕ НА 

ВСИЧКИ ФАКТОРИ
Откриване на мина 

в мъзгошкия басейн
изостапалите общиии.

Идейния»' проект трябва 
да бъде готов до края иа 
юли т. г. С топа се създават 
условия за договор между 
двете страни — СФР ]01Ч> 
слапня и НР България — 
за експлоатация-

Както е известно, угпърде 
по е след геоложките пзслед 
вання през 1976 п 1977 годи 
па, ме и този басейн има 
над 8 милиона топа въгли- 
ща. А след изготвянето на 
проекта следващата крачка 
естествено е откриването па 
мина и експлоатация 
въглпщата.

Във основа па мнението 
на Изпълнителния съвет на 
Скупщината на СР Сърбия 
както и договора 
членовете 
югославско-българска коми
сия за стопанство, Миньор
ският институт от Белград п 
„Мин-проект” от София ра
ботят върху идейния проект 
за експлатация па въглн- 
ща в Мъзгошко—Станппски 
ят басейн. Средства за из 
готвяне на проекта, от наша 
страна, ще обезпечат 
щннеката скупщина в Дп 
мптровград, Републиканска 
та общност за геологически 
изследвания п фондът за 
насърчаване развитието на

125 милиона и 
което е 

съвкупните 
Значи

възлиза па 
616 хиляди динара,
82,4 па сто от 
к а питаловл оже* ш я • 
ледостигат 26 милиона и 826 
хиляди динара, или 17,6 
сто от общата сума за 
финансиране..

от самоунравителните тела, 
така С7,що и от общесгвсмо- 
I юл I гги чсс к и те орга и пзац и и 
в колектива. Въпросъ'1' с 
съден и от Председателство 
то па Общинската скупщи 
па и Изпълнителния съвет, 
а П'/,з основа па това Съ»е 
Т'ь'г па сдруженшя труд и 
Обществепо-иодитическия съ 
пет при ОС, па съвместна 
сесия приеха определени 
изводи.

В СРЕДНОСРОЧНАТА про 
грама по развитие па Дими 
тровградска община е каза 
по, чс капиталовложенията 
в ООСТ „Тигър" в Димит
ровград трябва вече през на 
стоящата година, да дават 
11'ьлип икономически ефекти. 
Да кажем веднага, чс кон
кретно се касае за изгражда 
пето па фабриката за ниш
ки и реконструкция па цеха 
за технически стоки. За съ>к 
алеиме, осъществяването 
полата с все още в начална 
фаза.

В течение иа миналата го 
дина по този въпрос с ра
зисквано много пъти, както

между 
па съвместната

на

сдруженияСъветът на 
труд и Обществено-полити
чески я съвет, обсъждайки 
въпроса, са предложили да 
се ангажират и помогнат, 
всички фактори в общината 
и Републиката. А това са 
службите в Индустрията на 
каучукови изделия „Тигър", 
телата и служби при Скуп 
щииата в Димитровград, Ре 
публиканската и Регионална 
стопанска камара, Междуоб 
штииската регионална об
щност, както и институции 
те, които трябва да участвув 
ат във финансирането - ,,Юго 
банка”. Нишката кредитна 
банка, Люблянската банка, 
Самоуправителната общност 
за настаняване, общностите 
за осигуряване „Дунав” и 
„Македония” и т. н.

Об
оз Изхождайки от нуждите 

па организацията, водеща в 
стопанството на общината, 
необходимо с по-голямо ан 
гажнране па всички факто 
ри, за да се обезпечат сред 
ствата. Тази необходимост е 
очевидна, понеже развитие 
то па каучуковата промиш 
леност има пряко отражение 
върху реализацията иа сред 
носрочиата програма по раз 
витпе па общината като 
пяло.

на

А. Д.

ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Налице е нуждата от 

ускорено развитие Трябва да кажем, че в 
„Тмгър" разчитат на помощ 
от Фонда за насърчаваме раз 
витието на изостаналите те 
риторпи, който трвбяа да 
участвува с 20 на сто в ка 
ппталовложепията; 5 па сто 
от средствата трябва да се 
обезпечат от фондовете на 
организацията; с 20 на сто 
ще вземе участие Белград 
ската банка — Основна бан 
ка — Пирот; а с 37,4 иа сто 
ще участвуват произволите 
лнте, конто ще оборудят ор 
ганизаиията. Всичко това

В течение на този .месец 
трябва да се проведе засе 
дание на представителите на 
всички институции и общно 
сти, които трябва да учас 
твуват във обезпечаване на 
средства за финансиране да 
може в първата половина на 
годината да започне с про
веждане на дело на развой 
мата политика в общината.

В СТОПАНСКОТО разви
тие на нашата страна вече 
подълъг период от време 
е налице нуждата и се про 
явява обществен интерес 
за развитието на занаятчий
ството, или както популярно 
се нарича „дребното стопан 
ство”.

върху развитието му. На лп 
цс е недостатъчната обору 
леност, липсата иа по.меще 
ппя за работа, нерешеното 
материално положение, за
къснение в делово свързва 
не и сдружаване, както и 
напредналите години па за
наятчиите в общината. Тези 
нерешени въпроси са били 
и голяма спирачка за разви 
тието на тази дейност.

А. Д.

ра, докато в областта на 
занаятчийството капитало
вложенията са много по-мал 
ки.

Ако имаме предвид всичко 
това, налага се като иеобхо 
димост да се обърне по-гол 
ямо внимание върху разви 
тието на занаятчийството в 
Димитровградска община.

Досега обаче не е обръща 
но нужното внимание, кое 
то отрицателно се отразява

Имайки предвид, че обще 
ствено-икономическото раз 
витие в нашата страна е ве 
че на високо равнище, а 
особено когато става дума 
за обема на личните разхо
ди, има нужда и за по-голе 
ми и по-качее гв2ни занаят
чийски услуги и стоки.

ИзхождайШ1 от тези ста 
новища ,Общинската скуп
щина в Димитровград, отно 
сно, отделът за стопанство 
и финанси, е изготвил про
грама за развитие на занаят
чийството в общината за 
предстоящия средносрочен 
период до 1980 година. Ос 
новно в този материал е, че 
в предстоящия плански пе 
риод динамичното стопанско 
развитие не може да се 
обосновава изключително 
крупни инвестиции. Този 
общ напредък в развитието 
на стопанството трябва да 
бъде цялостен и от 
гледна точка е необходимо 
да бъде допълнен със съот
ветно развитие на занаят 
чийството.

А. Д.

ДОВОЛНИ ОТ ВЪЗН1ГРАЖДАВАНЕТ0 

СПОРЕД ТРУДА
РАБОТНИЦИ ЗА ПРАВИЛНИЦИ
ТЕ

Какво е мнението ви във връзка 
с приетите правилници и критериите 
за разпределение на личните 
във вашата организация? — беше въ
прос, с който се обърнахме към трима 
непосредствени производители в дими
тровградското стопанство.

доходи

на

тази

Л. Виденов Б. СтавроваЦветанка Станчева, работни 
чка в конфекция „Свобода”:

Ц. СтанчеваОсобено внимание
■ична “стойност. А 'това4 затруд Г тов/^Г^3 са **Ри. 

с >нява пресмятането Вгр пян пг, това тРябва да потвърди
— Естествено, когато гласу най-важното е че \нп„ Р ™Ката- Изтъкнал бих обаче

вах за правилника, моето мне норма в един лен трябва ла ™ особено значително обсто 
ние е положително. Смятам, изпълня и всичко моето „ „ял ятелствот°. че преди приема
че тези правилници дават въз това ми се заплаша Д Нет° На "Рааилника за нрите
можност работникът да бЪЯе ® ПЛаща' Риите за разпределение на ли
реално награден за овоя труд. ЛшВоммп в1,.п11п„ _ чните доходи бяха
някои3 06346 Аа призная' че в ООСТ „Тигър^’ —'Димта* ВСИЧКИ пР©А’ЛОЖения от работ 
Някои неща все още не са град: Р Димитров- ниците. На края искам
ми достатъчно ясни. Аз напри — Смятам и. жа и това: Тези
мер всеки ден зная колко то рано да се' „А 0ще е не са 
чии съм „изкарала", но не приетите оценна за Ние
зная и парчината стойност на иР-1а ™ споразумения, както 

. една точка. Освен това постоя пп«ап=ДвтНа За “Ритериите 
нно работим на различни опе те лохААеДДЛеНИеТ0 на лични в 

! раци-и, а точките при всяка Те Д М°ето Мневие

заслужа 
ва въпросът, отнасящ се до 
създаване работа за 
лица. А Възможностите 
това в областта на

— Във връзка 
зная, че отсега 
те доходи ще се разпределят 
въз основа на самоуправмтел 
ното споразумение, което при
ехме и в което е основно, че 
всеки ще получи колко е за 
работил. Смятам че това е и 
наи-добре, а особено 
ботниците, които 
тези

с правилника
нататък личнинови

?за
занаят
по-голечийството са много 

ми, понеже изискват 
малко

по- приети икапиталовложения.
за ра- 

и гласувахме 
документи. Аз лично 

твърде доволна,

да ка-
споразумения 

веднаж завинаги приети 
постоянно ще ги обогатя 

ваме с нови
Бина Ставрова,

Да кажем 
криване на работно 
за един работник

само, че за от
съм

понеже сега 
зная винаги колко съм зарабо 
тила, всъщност колко трябва 
Да изпълня плана, а надплано 
вата продукция ми се запла
ща и повече.

място 
в индус-

качества.трията, в СР Сръбия, 
нужни от 400 
милион и 200

са „ . работничка
тъкачния цех на номунално- 

е, битовото предприятие 
гласува га”: р я ие

хиляди до 1 
хиляди днна- „Услу-донументите, които

А. Д.
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ДИМИТРОВГРАД т
ДИМИТРОВГРАД: ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

НАМАЛЯВАНЕ СЕЧТА С 30 НА СТОНЕЗАПОМНЕНИ СУХИ 

МРАЗОВЕ
★ ЗЕМИТЕ В ЧАСТНИЯ ГОРСКИ ФОНД НЕДОСТАТЪЧНО ИЗПОЛЗВАНИ

Вече никой не се съмнява в 
мнопостарнеите полезни фун
кции на горите.. Натрупаният 
опит в Горанското движение 
разкри и пред неведущи ка
ква голяма полза могат да до 
'насят горите, ако се ползват 
целесъобразно и с необходи 
мото чувство на отговорност 

И донато в обществения се 
ктор изоичането на дървесина 
та главно се развива шо план, в 
частният сектор (въпреки огра .

ниченията) не се използва ма 
коимално. Още повече, че то 
ва са ниско-продуктивни и ма 
лоценни гори.

Ето защо отделът за стопан 
ство и финанси при Общинска 
та скупщина в Димитровград 

за стопанисване на 
горите през наотоящата Уоди 
на предвидя намаляване на се 
чта с 30 на сто.

приятия постоянно да се раз 
ширяват лесовидните 
чрез: отглеждане, опазване на 
горския фонд, залесяване, ре 
конструкция и пр.

Според плана 
1977 година е трябвало да се 
изсекат 15 990 кубически ме 
тра дървеоина, относно 12 150

площи

Нестабилните климатични ус • 
ловия и сухите студове през 
последните няколко дни бяха 
повод да посетим ООСТ „Ни 
шава в Димитровград,

Ниските температури 
да са опасни, още 
снежната покривка 
едва 5 8 см. или изобщо ли 
псва. щ

и сту 
повече, че на сечта зав плана

достига
за да

Д. С.

В НИШКИя РЕГИОН

УЧЕНИЧЕСКИТЕ К00ПЕРА 

ЦИП ВРЕД НОВИ ЗАДАЧИ
В Нишки регион има око 

ло 50 
ции
ща. Тези кооперации 
Ръководят от преподаватели 
ентусиазисти. Кооперациите 
има свои саомуправителни 
органи, производителни ка
пацитети и както ни каза 
другаря МИЛИВОЕ ЯНИЧ, 
секретан на Съюза на уче 
ническите кооперации за 
Нишки регион, кооперации 
те влияят за трудовото въз 
питание на учениците. Те 
оказват влияние за провеж 
дане на. училищната програ 
ма за трудово-производител 
ната дейност.

ции трябва да получат обра 
ботваеми площи ,трактори. 
Те не могат да работят по 
стар начин. Не е достатъч 
но само учениците да ста
нат членове на кооперация 
та и да имат един магазин 
за тетратки и учебни посо 
бия- Нужно кооперациите 
да вървят под крак със се 
гашното развитие на наше 
то селскостопанско разви
тие.

ученически коопера- 
при основните учили-

се
Никола Костов ка работа

чуем мнението на специално 
тите как времето се отразява 
на посевите.

Агрономите изтъкват, 
мразовитите дни в началото на 
зимата твърде лошо са се от
разили върху посевите. Още 
повече, че сеитбата не е ста 
нала в оптималния срок и при 
благоприятни почвени условия 
Почвата не е била подготвена 
така че зърната са останали 
плитко под повърхността и 
има опасност от измръзване.

че

Затова Съю3ът на учени 
ческите кооперации за Ниш 
ки регион предприема сери 
озни мерки още през тая 
година да снабди коопера 
циите в Бела Паланка, Ба 
бушиица, Пирот, Блаце, 
Прокупие, Суботииац, Жит 
ковац, Горни Матеевац, Си

Нови гори в Стара планина

Горските земи в частния се 
ктор заемат една внушителна 
площ от територията на общи 

11 025 хектара през 
1976 година. През 1968 година 
тази площ е възлизала на 
13 186 .ха, но през осемгодиш 
пия период в полза на общес 
твения сектор са отчуждени 
от .аотна собственост 2 161 
хектара.

Сн.: Б. Н.

куб. метра дърво за отопление 
и 3 840 куб. метра техническо 
дърво. Планът за 1977 е из 
пълнен приблизително с 50 на 
сто. Това даде основание за 
настоящата година планът за 
сеч да се намали с 30 на сто

Ученическите кооперации 
в Нишки регион постигат 
добри резултати. Най-добраАко зиматз бьде снеговита 

съществува възможност посе 
вите да се запазят. Сегашните 
трудове сз замръзнали 
та Н2 дълбочина до 20 см. и 
зърното не кълни. Затова агро 
номите от „Нишава” съветват 

производи
тели веднага да приложат кон
кретни мерки за запазване на 
посевите, нато ги прихранват 
с изкуствени торове.

ната

* /ЗГ 
1И& „

земя
4'

ПРИЛАГАНЕ НА НАУЧНИ 
МЕТОДИ

ЙУ МАЛКО СРЕДСТВА ЗА 
ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ГО
РИТЕ

През миналата година бяха 
отделени общо над 1,35 мили 
она динара за подобрение на 
горския фонд — залесяване 
почиотване, подменяне и пр 
Тази година е запланувана съ 
щата сума, което не позволя 
<ва гто-реиттелна намеса за ко 
ренно изменение в тази област 
на стопанството.

През 1978 година се предви 
жда залесяване на нови 100 
ха, като при това с иглолистни 
гори ще се залесят 50, а с 
широколистни гори 30 ха. Есте 
стаено, това не е достатъчно 
като се имат предвид много 
изоставени площи, които в мо 
мента пустеят и не се изпол 
зват ефективно. Още повече 
че това главно са горски земи 
изкоренени в период на Създа 
ване на обработваеми площи 
когато все още липсваше про 
мишленоот в общината и гора 
та представляваше почти един 
стаената възможност за препи 
тание.

Може да се отчете, че въз
производството на дървесина 
в горите (частен и обществен 
сектор) върви доста стихийно, 
въпреки уоилията през после
дните години положението да 
се измени. Естественият при
раст в горите понастоящем е 
основната част на общия при 
раст в горите (създаване на 
иглолистни, смесени и широко 
листни гори с бързорастящи 
видове).

Залесителните акции главно 
се изпълняват ръчно, липова 
каквато и да било механиза
ция за залеоителни 
Промишлените гори не се съз 
дават, па затуй цели компленс 
площи пустеят или са „заети” 
по естествен път от трънки 
и други неполезни храсти.

селскостопанските

УI
У*Преди споменатите причини 

к обстоятелството, че е извър 
шена оран през декември по 
кал и сняг — пшеницата тази 
година ще бъде 
по-рядка, а се очаква и по-бур 
но развитие на плевелите. Ето 
защо ще бъде необходимо и 
пръскано на посевите с хими 
чески вещества.

/ ш Фй-■ тш1 шишзначително
Младите кооператори на залесяване в годините ногато се 

създаваше кооперативното движение

чево, Долевац,
Лнчйе, Дуобио и Куршум- 

с мили трактори. За га 
зи акция е нужна помощ на 
Съюза на кооперациите от 
страна на земеделските коо 
перации и обществеио-поли 
гическите организации в те

анциии.Облачииа,работа постигат кооперации 
Чокот край Ниш, коя 

свои обработваеми 
площи, кооперациите 
ла паланка, които 
сътрудничат с местната коо
перация» кооперацпяга » У
личност” при основното учи 
лище „Чег-ьР” в Ниш има 
цитети, кооперация*а „Нови 
тт” при основното уичлм 
щЬе „Маршал Тито" в Ниш

И ^ Постигнахме добри ре 
казва
сега се намира

те в 
то има лия

в Бе 
добреназа-— През октомври 

ха ни в метереологич^снагга
Не е необходимо да се до 

казва, че горските зиме пред 
отавляват ценен резерв за сто 
панотвото в общината. Още по 
вече, че една от насоките на 
бъдещето й развитие е в тран 
зитния туризъм, който се ра- 
звива сред хубави предели 
привличащи на пръв 
минувача. Ландшафтът на Ди 
митровградена община засега 
е доста беден.

станция — само четири деня 
валя дъжд и паднаха 4 литра 
на квадратен метър* Темпера 
турата тогава бе доста висока. 
— 22 градуса Целзиеви. През 
втората част на денември че 
тири лък деня бяха много сту 
дени — 16 градуса под нулата. 
През първата половина на яну 
ари студовете продължиха и 
на 9 януари температурата спа 
дна до — 13 градуса.

зи места.
През тад година учеииче 

кооперации ще уча 
ствуват в прегледа па пио 
перите, в съревнованието 
на ученическите коопера
ции. Особено влияние за 

ма ученическите 
кооперации, който преглед 
ще се проведе в 
през тази есен.

ските

погледдругарязултати —
Янич 
ме в
тие, когато 
голяма помощ
то. Ученическите

ПЛАН ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 
НА ГОРИТЕ

развитие— но
такава фаза на разви 

„и с нужна по
ла общество 

коонера-

Пирот
В основата на плана за сто 

паниоване на гората са маро Ст. Н.Б. Н.
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ОБРАЗОВАНИЕ В БОСИЛЕГРАДПЪРВИ ОПИТИ НА НАСОЧЕНОТО СРЕДНОСУРДУЛИЦА

МЕСТНИТЕ АКЦИИ-ШНОЛА ЗА ВСЕ
СТРАННО ВЪЗТИТАНИЕ НА МЛАДЕЖТА

Подготовка за втория етап
През второ полугодие ще отпочие подготовка за про

фесионално определение иа учениците, на начин, които изисква 
втория етап на преустроеното средно насочено образование

★ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ТРУ 
ДОБАТА АКЦИЯ „ВААСИНА ’78” ЩЕ ИМА 
СЪЮЗЕН ХАРАКТЕР

★ МИНАЛАТА ГОДИНА В МЕСТНИ
ТЕ АКЦИИ СА УЧАСТВУВАЛИ 8 800 БРИ
ГАДИРИ

КОИТОсредства,значителни 
трябва да се обезпечат до но
вата учебна година.

наСъобразно изискванията 
училищната реформа в произ 
водственото обучение са вклю 

Като не

През миналата седмица при 
ключи първото полугодие на 
учебната година и за Средно 

образователен цон- чени всички ученици, 
делима частна образователния 
процес, това обучение за сега 
е организирано според вьзмож 
постите, кои го предлагат също 
ствуващите отопански органи
зации в общината. Но, разбира 
се, този възможности са твър 
де скромни. Учениците се обу 
чават само в работилниците на 
ООСТ ,,Услуга” и в дьрвообра- 
ботваемия цех на Горската

ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАСОЧВАНЕ

ШМОЛСНИЯ
тър зп насочено образование 
„ииаи Караиванов” в Босиле
град, в който учат 550 младе 
жи и девойки. До началото на 
второто полугодие трябва да 
се направи обстойна равиосме 
тна з.| началните резултати и

Общинската организация на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Сурдулишна община 
натрупа богат и ценен опит 
по организиране и провеждане 
на младежки трудови акции. 
В общината са формирани 
постоянни 11 младежки тру
дови бригади, между които е 
и младежка трудова бригада 
..Иво Лола Рибар” от с. Кли 
сра. Миналата година в местни 
те трудови акци са участвува
ли общо 8 8С0 бригадири, ка
то са дали към 53 хиляди до 
брозолни трудочаса.

Такива резултати са пости 
гнати благодарение на Общин 
ската конференция на ССМ 
която отдели особено внима
ние на младежките трудови ак 
тивности. Доброволни младеж 
ки трудови акции в общината 
са организирани всяка събо 
та в онези моста, където има 
младежки трудови бригади.

Местните акции през година 
та са провеждани двукратно — 
от 26 март до 25 юни и от 3 
септември до 19 ноември. Об
що са проведени местни тру 
дови акции в продължение на 
22 дни. Всяка бригада е дала 
по 132 часа, а дневно са учас 
твували по около 400 бригади

Младежките трудови акции 
са обхванали почти целокупния 
комунално-битов живот в об 
щината: залесяване на голи 
ни, строителство на тротоари 
и улици, електрификация на 
селища и махали, събиране на 
есенната реколта, засаждане 
на френско грозде 
няване на други селсностопзн 
ски работи (прибиране на кар
тофи за сметка на „Власина- 
продукт" и пр.). Младежки 
трудови акции са организира 
ни и за строителство на спор 
тни терени, ТВ-препредаватели 
те в Божица и Клисура, а и за 
разширяване на електрическа
та мрежа в някои села.

За отбелязване е, че в об 
щината съществува щаб на 
доброволни младежки

ПРЕЗ ЛЯТОТО

акции, който разполага с алат 
и други сьоръжения па с.ой 
пост от 35 хиляди динара. Учениците във втория етап 

на насоченото образование ще 
се определят по области. Това 
ще се върши във втори клас

— С предварителното насоч 
ване на учениците ще отпоч 
нем веднага, защото това е 
важен етап. Инак кои образова 
телни специалности ще съще 
ствуваг в нашето училище за
сега определено не мога да 
отговоря- За да не се стигне 
до школуване иа ненужни ка 
дри, в Регионалната самоупра 
вителна общност за насочено 
образование ще се 
конкретно планиране и дого 
вор. При това основно ще се 
изхожда от потребите на орга 
низациите на сдружения труд 
в стопанската и обществена 

изтъкна Стоев.

АКЦИЯТА „ВЛАСИНА ,78" 
ПРЕРАСТВА В СЬЮЗНА 

АКЦИЯ трудности в реализирането на 
изискванияга на средното на 
сочено образование. Същевро 
менно трябва да се направят 
сериозни подготовки за осъще 
отвяване на втория етап на 
основите на това образование 

По този повод се обърнахме 
с въпрос до директора на 
средното училище в Босиле- 
градска община Асен Стоев.

Безспорно, най-зобележител- 
на акция от местен характер 
през миналата година е акция 
та „Власина '78", организирана 
за залесяване на голини. Само 
през пролетния дял на 1977 
година младите 
чрез трудовите 
местните общности и учили
щата са залесили над 1 500

секция-
— През второто полугодие, 

производственото обучение, с 
оглед на значението му, ще 
организираме в някои по-голе 
ми стопански организации в 
съседните общини на Южномо 
равски регион, с които ще 
снлшчиме договор. Бих изтъ 
кнал, че сравнително много 
сме в занъснение с организира 
нето на това обучение в онези 
производствени организации 
където наистина съществуват 
условия за тази цел 
Стоев.

Според мнението на Стоев 
за качествено и същевреме
нно рационално производстве може да се осъществят зада 
но обучение нд учениците от чите на средното насочено об 
първите два класа твърде мно разование, е липсата на сгра 
го ще може да се постите с да, в която да работи Образо 
техническото оборудване на вателния център- Засега обу 
училищната работилница. За чението се провежда в сгра
целта обаче необходими са дата на основното училище в

Босилеград.
— В Обществения план за 

развитие на Южноморавския 
регион до 1989 година е пла 
нирано изграждане на нова 
сграда за потребите на нашия 
център. Обаче, съвсем е ясно 
че са необходими най-малко 
той години, за да 
бъде построен 
бент. Ние

общинатав
организации

ИЗВЪРШИ
декара голини.

В период от 30 юни до 27 
юли в организацията на Об- 

конференция

ПРОИЗВОДСТВЕНО
ОБУЧЕНИЕ

щинската 
ССМ се проведе трудова ак 
ция с особености на бригадир 
ско селище. Инвеститорът са 
Власинските водоцентрали, а 
извършено е почиотване на 
боровите гори в района 
Власина, които са били ощете 
ни през зимата.

В акцията са участвували 97 
бригадири в продължителност 
от 22 трудодни. Общият брой 
на ефективните часове възлиза 
към 9 хиляди, а почистени и 
уредени са горски площи от 
260 декара.

В резултат на извънредните 
трудови резултати и всестра
нна обществена активност 22 
бригадири са провъзгласени за 
удавници, а 20 са похвалени 
За изключителна обществена 
дейност 11 бригадири са 

получили дипломи. От тази тру 
доза акция 15 бригадири са 
предложени за 
СЮН.

Успешното провеждане на 
акция сякаш бе ,,приемен 

и това даде основания 
тази година младежката трудо 
ва акция „Власина 78”

на — Усвояването на новата 
програма, с която осъществя 
ваме прехода към насочено 
средно образование, в нашето 
училище, въпреки бройните 
трудности и липсата на опит
ност, бележи начални резулта 
ти. Сигурно, че това не е 
достатъчно ако с по-ускорен 
темп не се отнесем в реализи 
рането на бройните задачи, ко 
ито тъкмо предстоят пред но 
шця колектив — изтъкна Сто-

дейност
каза ПОМЕЩЕНИЯ

Един от основните неразре
шени проблеми, без който нена

ев.ри.

ДИМИТРОВГРАД:

НАСОЧВАНЕ ад СКЛОННОСТИТЕ, но 

И СЪОБРАЗЯВАНЕ С НУЖДИТЕ 

НА СТОПАНСТВОТО
И В ИЗПъЛ може да 

един такъв с- 
ще вложим усилия 

с необходимите подготовки с 
изграждане на сградата да от 
почнеме веднага — каза Сто-

членове на

МИНАЛАТА седмица п в 
Д11 м I п ров градска 
започнаха размекванията по 
проекта за Основите па вто 
рмя етап на средното 
чеио образовани^ в СР Сър 
бия. По проекта ще 
разисква до 15 февруари в 
организациите на сдруже
ни ятРУД» делегациите 
обществено- политическите 
организации, а всички 
1111 я и предложения ще се 
доставят до Отбора за об
разование, наука и култура 
при Съвета на 
труд иа 
скупщина.

Досегашната гимназия 
„Йосип Броз Тито", като

тази
изпит органи па самоуправление

то действуващи в 
вата организация,

община ев.трудо- 
докато

втора сказка ще поясни — 
как се ползва

УЧЕБНИЦИда пре
расне в съюзна акция, в ноя 
то се предвижда да бъдат за 
лесени около 4 000 декара го 
лини.

Във връзка с 
проблеми се намира 
са за цялостно

пасо посоченитесуровината
за производство 
ми и как 
бавя, кон са 
двигатели в

и въпро 
преминаване 

обучението от сърбохърватски 
на български език. Официално 
от началото на учебната 
на в Образователния 
в Босилеград правят

на авто-гу 
и откъде се до-се

трудови енергийните 
производството, 

какви са техническите 
цеси в

Ст. Н
II годи- 

център 
се усилия 

за преминаване към това обу 
чение, но засега 
изостават.

— За осъществяване 
ва мериприятие основен проб 
лем е липсата на учебници на 
българсни език. Наистина на 
сърбохърватени език съще
ствуват почти всички учебни
ци, но засега нито един ст тях 
не е преведен — изтъкна Сто-

про-
произвоството, как 

хигиенично-техническа
та защита в извършаването 
иа трудовите задачи.

Всеки

30 МЛАДЕЖКИ БРИГАДИ В ДНЦИЯТА 

„НИШ 78“
м ме то и

резултатите
ученик щесдружения 

републ иканската
води

за петдневното 
практическо-производно об 
разование. Целта 
Да научи всичките 
ни операции 
дачи на 
което е 
Де11я- След 
гелят на групата 
които

на тодневник
Тази година 

дежка трудова
78 ще вземат учаотие триде 

сет младежки бригади от вой 
чки краища на Югославия 
Бригадирите и тази година ще 
работят върху

в съюзната мла 
акция „Ниш

на партийните конгреси. Голя 
мо внимание ще се 
на идейно-политическото

е ученикапзсвети
производ 

и трудови за 
онова Място, 

прекарал тези 
, това

изди
гане на бригадирите и бригади 
рките и провъзгласяване на 
бригадири-първенци в тази об 
ласт.

единствено средно училище 
в Димитровград, се догово 
ри всички първокласници 
Дв бъдат обхванати 
водствемо обучение, 
както следва 120

иа
пет

Ръководи- 
учеиици,

- ТРУДО 
ще прецени, 
всеки от 

в работата 
е имал към 

задължения.

изграждането 
на номунални обекти в града: 
улици, водопровод и канализа 
Ция, регулиране на река Ни
шава и пр. Над 1 500 бригади 
ри ще се включат в работата 
по изграждане на околовръс- 
ния магистрален път

ев.
Всъщност тази За създаването на 

е цел да се разреши 
прос преди всичко 
тен

с произ 
и товагодина пред 

ставлява деветата поредна съю 
зна трудова акция в Ниш. По 
стиженията в досегашните тру 
дови акции обещават положи 
телни трудови и обществено- 
възпитателни резултати и през 
настоящата година.

В младежкия бригадир 
гер „Иво Лола Рибар” се пра
ви подготовка за посрещане 
на младежите и девойките — 
строители от

условия 
тези въ- 

е компетен
са обучавали 

задачи, 
какъв е бил 
нмците и 
отношение 
довите

витеученици 
в 'ТигъР" — Димитров 
град ,^30 в „Свобода”, 20 в 
„Циле" и останалите 20 в 
„Братство”.

Републиканския завод за 
издаване на учебници. В нача 
лото на тези учебна година не 
са били навреме направени 
необходимите подготовки, за 
да се извърши превеждането 
на Учебниците.

Едвам 
на би

уче 
какво

трусеверно
от града на отсечката с. Тру- 
пале — с. Просен край Нишка 
оаня, с което ще се измести 
транзитното движение към 
България и Близкия изток.

Тази година съюзната 
„Ниш 78” 
сфера

А бто как 
водствемо

Обучение. В „Тигър ще из 
слушат две теоретически 
сказки, като се обясни ха 
рактера на трудовата

нейното коопери 
ране с другите трудови 
низации.

изглежда произ 
- практическо Окончателно 

въз основа предметния
ще за

отговарящата бележ- 
практическо-промзвод- 

диото образование

ски ла
ма това

пише 
ка за

в новата учебна годи 
м можал този проблем
Цялостно да се разоеши, но 
разбира се, ако необходимите 
подготовки отпочнат 
нага.

акция
ще премине в атмо 

на деловитост и
съседните регио- органи и цялата страна. на уче 

полугодие.
инзация,

зание по повод провеждането пика за ПървотоСт. Ст още ведорга 
съществуващите

Д. С.
СТРАНИЦА 8 В. В

БРАТСТВО * 20 ЯНУАРИ 1978/



шшшщттж !3+. ЪИИЩи х ш
ДИМИТРОВГРАД

Разговор с Цветан Еленков, секретар на общността 
за образование и култураЯнуарските дни и 

просветните работници 18,8 НА СТО ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕЯнуарските дни 
ните работници, като 
онна среща на учителите, пре 
подавателите и гимназиалните 
учители от всички краища на 
СР^ Сърбия и малкия им юби 
лей десет годи ш ни-н ата (1У68

1978) бяха на дневен ред 
на заседанието на Председа
телството на Общинския 
д и кален съвет в Димитровград 
през миналата седмица.

Тазгодишните Януарски 
на просветните работници 
Белград, ще бъдат най-масови 

присъствие на 
10000 просветни работници от 
всички общини на СР Сърбия- 
Само от Димитровградската об 
щина на тези семинари, съ«е 
щания, изложби и пр. ще при 
съотават мнозина учители и 
преподаватели.

на просвег- През януари т. г. в организа 
Ция на Просветно-педагогиче
ския завод в Ниш, 
ганизира семинар за 
вателисге

традици

ще се ор 
| препода 

чуждестранните 
езици и в Нишка баня- Семи
нарът ще се състои от 23—28 

а от Димитровград 
съствуват всички

НЕОТДАВНА в Димитров
град сс състоя събрание на 
самоуправителната общност 
на интересите за пред* мили 
щно и основно образование, 
ос оосъден и приет ооще- 
ствения договор за средства 
та за ооществеин и съвмест 
ни потреси в СР Сръоия и 
на територията ма Междуоб 
щииската регионална оощ- 
нест Ниш, през текущата 
година, както и обществения 
договор за данъчна полити 
ка и приносите през 1У/б 
година в СР Сръбия и само 
управителното споразумение 
за осъщестяване на дохода, 
чрез свободна размяна на 
труда между организациите 
на сдружен труд за основно 
образование ма терогорията 

Димитровградска общи
на.

На събранието бе приета и 
програма за осъщестяване 
на обществено-икономичес
кото развитие на възпитани 
ето и образование през те 
кущата година.

Обърнахме се към Цветан 
Еленков, секретар на само 
управителната общност на 
интересите за предучилищно 
и основно образование в Ди 
митровград, с въпросите:

— Какво значение за ди
митровградското предучи
лищно и основно образо
вание има сумата от 8712792 
динара за образованието 
през 1978 година?

— Това има за значение 
увеличение на общото пот
ребление през настоящата го 
дима за 18,8 на сто. Разби 
ра се, не с този процент ще 
растат личните доходи. Мо
же да се увеличи и за по 
вече, в зависимост от мате 
риалната оборуденост на учи 
лищата и решенията ма тру 
дещите в училищата. В от 
делии училища ще бъде ну 
жио да се влага повече за 
необходимите пособия-

По-нататак открива се по- 
добра възможност за съотве 
тно награждаване на учите 
лите и преподавателите в 
зависимост от резултатите, 
които пак ще ценят специ 
алистите от просветно-псдаго 
гическия институт от Ниш, с 
който самоуправителната 
общност иа образованието 
има споразумение.

Обаче, самоуправителната 
общност не ще бъде в със 
гояние да обезпечи от сво 
ите извори нужната сума 
поради ниските приноси от

на —А какво 
плана за развитие на оора^о 
ванието през 1у/о годши.

преди всичко, програмата 
предвижда по-нататъшно раз 
витие на материалната о«л-ю 
ва за по-нататъшно усъвьр 
шеиствуване на самоуправно 
то организиране на интереси 
те в областта на основното 
образование, укрепване на 
идейната, педагогическа, кул 
турна, социална и кадрова 
функция на основното учи 
лище.

предвижда

ще при- 
преподаватесин- ли.

Десетгодишнината на „Яну
арските дни” е повод да се 
за първ път организират сре 
щи на просветните работници 
от училищата на Димитрозграр 
ска община в Димитровград 
Тази среща

дни
в

и очаква се

ще бъде пръв 
опит, който има изгледи да
прерастне в традиция. В смисъл иа рационали 

зация на учебното дело пре 
движдаме да доД. С. 1980 год.
закрием училищата в Д. 
Криводол и Г. певля — ние 
шите класове, и в Каменица 
и Поганово висшите класо
ве. В кадровата 
общността на образованието 
има двойна задача. Най-на 
пред да обезпечи работа на 
просветните работници „тех
нологически

ДИМИТРОВГРАД

Основното училище 

в „Строшена чешма“
на

политика

излиштък , а 
след това да превземе мер 
ки за школуване на пови 
кадри, защого през послед 
ните няколко години не е се 
записал в кадровите учили
ща за нуждите на основно 
то образование нито един 
младеж или девойка. През 
идващата година възнамеря 
ваме да открием и отделе 
ние за деца с

Недостигът на помещения 
за нуждите на образованието 
особено основното, е доота 
остър проблем в Димитров
град. Изхода се вижда в из
граждането на гимназия, като 
сегашните помещения биха се 
отстъпили на ползване на ос 
новното училище. За осъще
ствяването на тази идея е 
необходимо обаче и време и 
средства, които засега все 
още не са обезпечени. Този 
въпрос, макар не цялостно ре 
шен, ще бъде значително об 
лекчен, понеже в тази година 
ще се доизгради сградата на 
основното училище в „Строше 
на чешма”.

Главният проект на този 
обект е готов. Според него то 
ва строителство ще възлезе 
на 1 милион и 845 хиляди ди 
нара. Както е предвидено, се 
гашните помещения ще се 
адаптират на следния начин:

една от четирите ученически 
стаи ще се приспособи за уче 
нически стол, а една за мага 
зин и кухиня. Освен това е 
предвидено да се доизгради 
още един етаж (засега сгра 
дата има само сутерен). По то 
зи начин помещението значи 
телно ще се разшири и вмес 
то досегашните 4 учебни 
стаи ще има още 4 нови и 
3 стаи за кабинетно обучение 

Голяма част от необходими 
те средства са обезпечени. Ре 
публикгнеката общност за пря 
ка детска защита е обезпечи-

карушеяо
психсьфизическо здраве, 
щото от страна на служба 
та за социална политика 
Общинската скупщина в Ди 
митровград са зарегистрира 
ни такива 12 деца.

заЦветан Еленков

вличните доходи, които въз 
лизана 3,4 на сто и са най 
низски в СР Сръбия- Затова 
сумата от посочените 8 712 
792 динара 
лена за 700 
на мнение сме, че и тоя 
проблем ще разрешим чрез 
преливане на средствата от 
другите 
общности в рамките на об 
щ и пата, защото някои общ 
пости осъществяват по-гол- 
яма сума от 
според общото потребление.

е бъде нама 
1 динара. Но Накрая — завърши събе

седника ни — трябва 
обезпечим 7 500 000 
за откупване на сегаш::.1те 
помещения на гимназиста 
>Й- Б. Тито” и да обезпечим 
-зплатното школуване иа 

всички ученици в 
те училища.

ла за адаптация на сградата 
1 милион и 480 хиляди динара 
Отправен- е иск и до Републ.и 
канската общност за ооновно 
образование и получено е уве 
щание, че същата ще отпуоне 
400 хиляди динара. По този 
начин финасирането ще бъде 
осигурено.

да
динара

самоуправнтелнн
бе

основни
позволеното

А. Д Д- С.

ОБЗОР

Стопанството е жизнено заинтересовано за културните ценности
Свободната размяна на тру

да между производствата и 
непроизводствената сфера с 
тези първи примери и опити 
на сътрудничество, вече пока 
зват, че правлният път как 

В Димитровград също бла- културата да заживее пълноце 
на основните орга- нно — вече е избран. Първи-

труд те резултати не само, че пот
върждават една правилна на
сока, залепнала в документи- 

ценна те на партийните документи
от преди няколко години, до 
свидетелствуват и за истинско 
освобождение на труда, вза- 
имолроникването му с нултур- 
нагга дейност и двустранна по 
лза от това.

рии на различни .мзми", 
работникът не е заинтересо
ван на културните ценности.

грае по-гол яма роля по отно
шение възпитанието и театра
лното образование .на непосре 
дствените производители.

ните „храмове", доскоро счи
тани за лукс или излишно пи
леене на свободното време.

Очевидно общественото пре 
устройство и в тази област 
дава положителни резултати и 
мени харантера и същността 
на взаимоотношенията.

чо„Случаят” с Лесновашкия 
театър доживя реприза и 
Сурдулишка община. За вся* 

театрално 
тук предварително се разда
ват билетите на основните ор
ганизации на сдружения труд 
ноито от своя страна „изпра
щат на театър” непосредстве
ните си производители.

Но не се касае само за го- 
стуванийя на Лесковашния те 
атър: така е с воични театрал
ни гостувалия и гастроли 
много югославски театри: 
гославския драматичен 
.Ателие 212”, Нишиия 
ден театър и прочие.

Очевидно Народният универ 
ситет е напипал „живителния 
пулс”, който дава възможност 
театралното изкуство да изи-

в

представлениеко Напротив пълната зала на 
работници в Сурдулица на кон 
церта на Душан Сковран, из 
пълнил камерна класическа му 
зина, изрядната тишина и бур 
ните аплодисменти в края на 
концерта, потвърждават, че 
непосредствените производи
тели жизнено са заинтересо
вани за високите културни це
нности.

годарение
низации на сдружения 
се пристъпи нъм реконструн- 

зала на Кул-на манлата Ст. Н.ция
турния дом. Наистина 
помощ за това оказа и Репуб 
ликанската културна общност 

отпусна известни сред- 
Новото е тун, че непос- 

производители 
I п.ря но 
се подоб-

която 
ства.
родствените

своите делегати

.на
Ю- Еотествено, в тази насока 

трябва по-смело ад се дейст
вува и да се изнамират нови 
форми на взаимно притегля- 

нултурата (относно култур 
ните деятели) „да слезнат" 
във фабричните хали, а работ 
нищите „да влязат" в култур-

театър
чрез
въздейотвуваха да 
,ри материалното 
на културата, •- 
създават помещения! 
за организиране на различни 
„камерни" културни изяви.

наро-
С тези първи явления 

едно сътрудничество върху по 
други начала (свободна размя
на на труда) показателно 
опровергават досегашните тео

наположение 
относно да се 

годни
не:

се

СТРАНИЦА 9
БРАТСТВО ★ 20 ЯНУАРИ 1978



ЧЕСТО „ПРАЗНИ"ЕКРАНИТЕ САв босилеградсна община

Вместо две - нито една програма
або-Телевизня Белград редовно дава на съд своите 

натн макар че през последните десет годи1 
редовна програма

част
Ж5 ,Ги°:Гредоа-одесет години. Недо 

на Теповече от 
волни

на тази година 
в Бо-

От началото 
телевизионните зрители

община нямаха 
повече от десет 

поне една прог 
Белград

от небрежието
л©визия Белград, мнозина са 
прекъснали със заплащането 
на абонамента си. Макар, че 
за неизпълнена услуга никои 
няма право да търси заплаща 
не, ТВ Белград редовно дава 

абонати. Само

първа и втора ТВ програма 
Обаче той не може да ползва 

„свързан с работа 
на Босна

силетр адска 
възможност 
дни да оледят

на Телевизия
защото е 
та на ретранслатора 
кобила.

рама
Също така и в декември ми
налата година тук екраните 
бяха „празни" повече от два 
десет дни.

Причините за
дефенти и нередовното 

на ТВ-рентрансла 
Весна кобила. По та- 

жителите в Босиле

на съд своите 
през тези дни в Общинския 

, Босилеград са пристиг 
повече от 300 искове за 

наплащане

БооилеградскаНмнозритвлите □ 
община вече са загубили тъР* 

надежда, че ще имат 
ТВ програма. Общин- 

и този лът

„Казармен район 2комплексаПланът навоично са чес съд в 
нали !. 
принудително 
таксата.

пение и
ПЛАНГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯредовно

окото ръководство
отправило енергичен протест 

до компетентните в ТВ ьел- 
също така в решава 

на този дългогодишен про

ти-те
поддържане 
тора на 
къв начин 
градена община не са в със
тояние редовно да следя1 и 
„ТВ-журнала” на български 
език, който месечно един път 
се излъчва от белгардското те 
левмзионно студио- 

Трудностите на телевизионни 
те абонанти тук продължават

на разширяване на
НА ДИМИТРОВГРАД

Към края на миналата годи 
от Босилеград бе Създаден жилищен ном- 

плекс I,Казармен район 2‘
град, а 
пето
блем е поионоло интервенция 
от държавните и партийни 
органи в СР Сърбия.

на недалеч 
поотроен телевизионнен ретран 
слатор, за който Босилеград- 

община е изразходвала по 
вече от 1,5 милиона динара 
Обещанията на ТВ Белград са 
били, че с помощта на този

ска

В. В

НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА 46 НО-ВДИМИТРОВГРАД

РАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ ДОПЪЛНЕНИЯТА
ВИ ПАРЦЕЛИ

ОТ 1974НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН гаражи и подобно.На последните сесия на Об 
щинената скупщина е приета 
детайлна разработка на градо
устройствения план за новия 
нвартал „Казармен район” 
жилищен комплекс №2 в 
тността „Деяча”. Плана разра 
боти професионалната служба 
при Общинската скупщина 
Димитровград.

Новият нвартал се намира в 
източната част на града в три 
ъгълнин, който образуват: съ 
ществуващият нвартал „Каза
рмен район №1 от западна 
улица „8 март — от южна и до 

,Деяча" от източ- 
Според градоустрой 

комплекс

то на
Прието е предложението в 

да се запазяттози квартал 
три парцели (на ъглите на ули 
ците) за строеж на обществе 

знания, като: магазини, де 
тена градина и сгради за други 
обществени цели. По тоя на- 

новият квартал в бъдеще 
всичко необходимо за 
особености на благо-

За по-успешно развитие на 

делегатската система
мес ни

в чин
ще има 
живот с 
устроен квартал.

При изработката на плана за 
новия квартал се е имало пре 
двид, че до известна степен 
са разрешени комуналните про 
блеми
жа и електрически 
ход е и акция по уреждане на 
улиците. Това до голяма сте
пен ще допринесе възможно 
по-скоро да се разрешат съпъ 
тствуващите инсталации, отно 
сно по-инономичното им поста

брой на делегацията като 
досега.

Предвижда се промяна и 
в техниката на гласуването. 
Ако например на гласопода 
вателно листче има предло 
жени повече кандидати 
броя, който* се избира, а са 
гласувани повече от опреде 
ления брой кандидати, бщ- 
летината се счита за валид 
на, а гласовете припадат на 
кандидатите до броя, който 
се избира.

Делегатите в Съвета 
сдружения труд в Скупщи 
пата на СР Сърбия ще се 
избират по области на дей 
ността, съгласно броя на тру 

в тези облас 
броя на тру 

тези области

насе тезиСъс състоялото 
дни съвместно 
на Председателството

ССРН и на Общинския 
синдикален съвет започнаха 
развисквания по'проектопре 
дложението за изменения и 
допълнения на Избирател
ния закон на С РСърбия. С 
това и в Димитровградска 
община бе раздвишепа

политическа акция за

заседание 
на ОК

на
водопроводна мре- 

ток, а в
местността 
на страна.
отвения план, този 
се предвижда за частно и об 
ществено жилищно строител-

трудещите се 
тта, съгласно 
дещите се в 
през 1976 година. Според то 
зи ключ Нишки регион има 
право на 11 делегати, от ко 
нто шест от областта 
стопанство и 
един от 
ванието, науката и култура

от

ство.
Комплексът обхваща площ 

от 17 500 кв. метра. Имайки 
предвид
относно слънчевото изложение 
и достъпността, са направени 
49 парцели, като отделна пар
цела заема площ от 360—400 
кв. метра, докато парцелите 
предвидени за строеж на двой 
ни (слепени) сгради и заемат 
площ от 500—600 нв. метра.

Тъй като това е продълже 
ние на назармения район, то 
и съществуващите улици ще 
бъдат продлъжение и ще но 
сят същите имена: „Братство 
— единство", „АВНОЮ" и 
„Салвадор Алиенде". Новина 
в този квартал е. че няма да 
се допусна отроеж на спома 
гателни обекти извън главния 
обент, като: летни кухини под., 
но същите ще се вграждат 
в главните обекти. Жилищните 
сгради ще се строят по систе 
мата „П + Г\ относно партер 
и етаж, а в сутеренната част 
ще се разрешава изграждане-

ши парока
по-нататъшното развитие и 
успешно действуване 
делегатската система.

финансите, 
областта на образо

вяне, понеже същите се на 
мират в непосредствена близ 
ост на новия квартал.

Друго обостоятелство. което 
благолриятствува е възможно
стта, доколкото се яви необхо 
димост, да се разширява и то 
зи жилищен комплекс, тъй на 
то по посока на изток терени 
те са твърде подходящи.

Новите улици ще бъдат ши 
рони 5 метра плюс по 1 ме 
тър за тротоари, или общо 
улица и тротоари ще бъвлизат 
на 7 метра. Строителната ли 
ния от улиците възлиза на 5 
метра. Тъй нато е извърщено 
обобществяване, т. е. експро 
приация, счита се, че първият 
коннурс за раздаване на пар 
целите за строеж на жилищ
ни сгради, ще стане през яну 
ари тази година, а строител
ство да отпочне през пролетта

местоположението
на

ЕДНО УЛЕСНЕНИЕ ЗА 
ГЛАСПОДАВАТЕЛИТЕта и т. н.

РЕГИОНЪТ КАТО ИЗБИРА 
ТЕЛ НА ЕДИНИЦА

Проектопредложението 
предвижда при избирането 
на делегати в Скупщината 
на СР Сърбия да се фор 
мират избирателни единици 
и в регионите, в автономни 
те области и в Белград. По 
тази начин' в СР Сърбия ще 
има общо единадесет изби 
рателни единици: по една 
в областите, в Белград и 
врегионите: Зайчар, 
вац, Кралево, Титово Ужи 
це, Светозарево, Шабац, Ниш 
и Пожаревац.

Гласоподавателите, които 
по нечия вина не са запи 
сани в избирателните списъ 
ци, могат да гласуват 
основа на личния си пас* 
порт, разбира се, ако имат 
навършени 18 години. Реше 
ние за това приема избира 
телнат акомисия в деня на 
изборите.

МИНИМУМ НА ЧЛЕНОВЕ 
НА ДЕЛЕГАЦИЯТА — СЕ 
ДЕМ

ВЪЗ
Проектозаконът, по който 

се разисква в навечерието 
на изборите за делегати и 
делегации, предвижда всяка 
отделна а трудова единица 
да бъде застънеа с по един 
делегат в делегацията. Пое 
ледната не меже да има по- 
малко членове от седем ду 
ши. Новото тук е, че е 
определен и минималният, 
а не само максималния

Разискване по проектоза
кона се провежда във всич 
ки структури в общината. 
Мненията и предложенията 
се доставят на Общинската 
конференция на ССРН, кой 
то е и носител на целокуп 
пата изборна активност.

Леско

ИЗ ЖИВОТА НА НАРОДНОСТИТЕ д. с. Ст. Нацнов

Хорът ^Колегиум нанторум« в Прищина БОСИЛЕГРАД

За своята творческа работа 
и изключителни резултати ко
лективът на „Колегиум нанто- 
рум” досега е получил много 
високи награди между които: 
Декемврийска награда на Сну 
пщината на Косово, Годишна 
награда на нултурно-просвеггна 
та общност на Косово, Ноем
врийска награда на ОС в При 
щина, награда на международ 
ното състезание по хорова му 
зина в Линголен — Великобри1 
тания и др.

През 1977 година хорът „Ко 
легиум нанторум" получи наг
радата Вук Караджич, която 
присъжда Културно-просветна
та общност в Сърбия.

„Колегиум нанторум", така 
се нарича смесеният хор в 
Прищина — Социалистическа 
автономна област Косово. Осно 

. ван е през 1969 година, пре
димно от преподаватели по му 
зикално изкуство. Под ръновод 
отвото на професор Марко Ко 
чинарий хорът за кратко вре 
ме си завоюва мястото на 
един от най-известните юго- 
славски хорове. Той изигра го 
ляма роля в развитието на 
музикалното изнуство на Ко
сово. В страната ни и в чуж 
бина „Колегиум нанторум" се 
представи със стотици извън 
редно качествени концерти.

Чвствуваи деня на шофьора
ДЕНя на Съюза на юго 

славските шофъори и авто 
механици — 15 януари, в 
Босилеград по традиция бе 
ознаменуван тържествено. 
Ръководството на Общинска 
та организация на шофьо
рите и автомеханиците ус 
трои тържествено събрание, 
на което участвуваха към 
100 души.

В изнесеният доклад бе из 
тъкнато, че днес в Босилег-

радска община работят по 
вече от 500 професионални и 
шофьори-любители и автоме 
ханици, които дават голям 
принос в обществено-иконо
мическото развитие на об 
ществено-икономическото ра
звитие на общината. Пове- 
чето от тях са членове на 
съответната общинска орга 
низация, която все по-вече 
низирано се грижи за безо

пасността по
— За всички

съобщенията.
- нас най-голе 

ма чест е, че член на Оью 
за на югославските шофьо
ри и автомеханици с 
гаРя Тито — бе казано 
доклада.

ДРУ
в

На тържественото събра 
ние бяха връчени призна
ния и награди на най-успеш 
ните през миналата година 
шофьори и автомеханици в 
общината.

В. В.
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ЛЕНИН11111 ОТ СМъРТТА НА ВЛАДИМИР илич — ИНТЕРЕСНО

ЦиФрк и фактиТВ6РЧЕСКИ МАРКСИСТ Гердап“ ма дасато мястаИДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА ИМА 481 нм2. 
От това 65,9 на сто е 
обработваема земя- Об 
щината има 42 селища 
с 16 365 жители. На един 
нм2 живеят 34 жители. 
Средно едно село има 
390 жители.

БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА ИМА 571 нм2. 
От това 65,7 на сто е 
обработваема земя- Об
щината има 37 селища 
с 17 306 жители. На един 
нм2 живеят 30 жители. 
Средно едно село има 
468 жители.

(Данните са взети от
Статистическия 
ник на СР Сърбия за 
1975 год.)

★ Между най-големите световни водо- 
електрически централи (ВЕЦ)

Водоелентричесните централи 
понастоящем
'източник за 25 на сто на елек 
тричеоната енергия в света.
Най-мощни водоелентричеоки 
централи в света са: „Красно 
ярсн" в СССР с мощност от 
6 100 мегавата, Чърчиловите 
водопади” в Канада — 5 200.
„Братская” в СССР — 4 100 
„Гранд Кули” в САЩ — 3 600 
„Илха солтеира” в Бразилия
— 3 200, „Волгоград" в СССР
— 2 800. „Волга” ,в СССР —
2 300, „Джон Бий” в САЩ —
2 200, ,Асуан”
2 300, „Гердап” югославсно-ру-

;■■■ Йа
КС' '

%
мънсяа ВЕЦ на Дунав — 2 100 
и ,т- н.

Повече
8ЯВ
Шй

«Я« * представляват& водоелектричесни 
централи в различни краища 
на земното нълбо се изграж
дат. Най-мощната от тях тря
бва да бъде бразилсно-параг 
вайоката ВЕЦ „Иганпу" — 
12 500 мегавата, след това, но 
вата американска „Гранд Ку 
ли” с мощност от 10 000 
вата и други.

&'.5- 1______ I-__

.. .... . и11
мега

С увеличението на своята 
мощност „Гердап” и в бъдеще 
ще заема едно от местата ме 
жду 15 най-гол еми електро
енергийни обекти в света.

ГОДИШ-

в Египат —

г л
■ • йС' НАШИ СЕЛА ГР03НАТ6ВЦ1 - МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

ГРОЗНАТОВЦИ, село в Клисуроки край, 
в полите на Въртоп (1622) на 2 км на ое- 
верозапад от Драинци. Грознатовци се 
състои от две части — Село и Букова 
махала, което едно от друго отделя мес- 
нате реки, извирища от планина Въртоп и 
вливаща се в р. Ерма, близо до село Отре- 
зимировци.

Планината Въртоп, която величествено 
се издига над селото е богата с пасища, 
а по склоновете й има букови гори, про
шарени с ливади. Тя е богата с извори: 
Раиловац, Циганска падалища, Качарица, 
Големи връх. Два кладенца и др. Тия из
вори имат много студена вода. По снло- 
новете на планината раотат боровинки, **о- 
ито през последните години привличат вни 
манието и на хора далеч от Клисурско. 
В селото е застъпено и овощарството. То 
има хубав род на орехи.

Селото има 82 ха обработваема лпощ, 
овощни градини — над 10 ха, ливади 180 
ха, пасбища 181 ха, гори 321 ха. Обаче 
през последните години, нанто и останали
те села от тоя нрай, обхвана миграция 
на населението. Сега селото има 130 жите
ли. Само последните години мигрираха 65 
души.

В миналото селото беше много известно 
и се прочу със овоето участие в сръбско- 
турската война. Тогава много младежи от 
тоя край. които се намирали на работа в

Сърбия, застанали на страната на Сърбия 
и се борели за изгонване на турците от 
Сърбия, а сетне и от България- Между 
тях най-известен борец против османсното 
робство е бил Симо Соколов, роден в 
Грознатовци. Учил се в Белград. Приятел 
на Любен Каравелов, Симо станал войво
да и със своята чета взел участие в бое
вете за освобождението на Горно Пони- 
шавие.

Селото се състои от следните махали: 
Махала Драгойчеви номари, Венчинска ма
хала, Ябуче махала, Орловица, Разцепени- 
ца, Нолища, Владичевци и махала Село.

Откъм старини селото не е бедно. От 
лявата страна на пътя на север от учи
лището и близо до него, се издига мал
ка височина със отръмни склонове нъм 
реката, ноято го заобикаля от двете стра
ни. Билото й се нарича Градище. Там 
имало укрепление със стени от камъни, 
тухли и хоросан. От крепносната стена не 
останало нищо, срината е до темелите. 
Познава се добре мястото, а в крепостта 
се намират вдълбнатини, вероятно основи 
на сграда, Цялото градище е преровано 
от хора, които търсели заровено имане. 
При такова случайно разкопване се наме
рени стари гробове. Гробовете били огра
дени с големи тухли. На същото място са 
намерени медни монети, надписите на ко
ито не се познават.

7-V

„Искра” писа за смъртта на Ленин

НА 21 ЯНУАРИ 1924 го 
дина, преди 54 години, пре
стана да тупти сърцето на 
вожда на първата соцнали 
етическа революция в света 
— Владимир Илич Ленин.
Почина основоположникът 
на първата социалитсическа 
държава, пролетерския три
бун, който творчески при 
ложи марксовото уечние.

ните от смъртта на Ленин. 
На 15 и 16 май 1942 година 
членове на Ю^П от СвъР- 
лижкия, Княжевачкия и Бе 
ловачкия партизански отря 
ди направиха среща за под 
готовка за ознамеиуване на 
18—годишнината от смъртта 
на Ленин. А на 21 янУаРи 
1942 година се устрои коме 
моративна среща в село 
Риня, където присъствуваха 
и селяни от околните села. 
Речи на тази комеморатив- 
на среща произнесоха Риста 
Вуйошевич и Данило Прица, 
Ръководители от НОБ 
Нишкия край-

„Ние никак не гледаме 
на марксовата теория като 
на нещо завършено и непри 
косновено, напротив ние сме 
убедени, че тя е положила в

само основните камъни 
на оная наука която социа 
листите трябва да развиват 
във всички посоки, ако не 
искат да не изостанат 
живота”

Б. Н. \
зад

пишеше Ленин.
На 22 януари 1978 го 

дина ще дадем годишен 
помен на нашата мила и 
нинога непрежалима

Практични съвети
Златните предмети засилват блясъна си, ако се 

поставят за известно време в лено подсолена вода.Югославските комунисти 
приеха учението на Ленин 
като единствено правилно.

ПАВЛИНА ЙОВАНОВИЧ 
— ВЕНА ПУНИНАСлед продължително пране ръцете подпухват и се 

набръчкват от сапунената вода. Разтрийте ги с оцет и 
веднага ще почуетвувате облекчение.

Следейки пътя на Ленин те 
в сводта страна прилагат 
творчески марколенинизма 
така, както Ленин учи. По 
този начин те организират 
и докрай доведоха револю 
цията в своята страна, за по 
чнаха изграждането 
циалзма като не гледаха на 
Марксовата теория като на 
нещо завършено, а творчес 
ки я доразвиваха чрез из 
граждането на самоуправле 
нието. Другарят Тито при то 
ва често пъти напомня» че 
творческото прилагане на

съвременните

починала преди

ЕДНА ГОДИНА 
на 7 февруари 1977 год-Ръждата върху метални предмети ще премахнете, 

като натрете петното с разрязана глава лун. След 
няколно часа изтрийте намазаното място с парцал, 
натопен в парафирано масло.

Наним всични родни
ни, приятели, близж* и 
познати да присъствурз/ 
на тъжния помен.

на со

петно от лепило, търкайте го сЗа да отстраните 
чист спирт._________

Опечалени:

сестра МИЦА, зет ПЕ
ТЪР и племенник ЙОВИ-
ЦА.

МАЛКИ ОБЯВИмарксизма в 
условия може само да помо 
гие за преуспяване на соди Вместо шест месечния помен на майна ми Олга 

П. Стоил нова от Болевдол, починала на 4 юли 1977 
година, внасям като приложение в Титовия фонд 600 
динара.

ализма в света.

Смъртта на Ленин югослав 
ската работническа 
югославските комунисти при 
еха с болка. Още МОЖДУ Две 
те войни те устройваха ко 
меморации по случай смъР 
тта на Ленин. По време на 
НОБ, при най-тежки 
вия, те отбелязваха годишни

класа и Васил ВАСЕВ, 
преподавател 
основно училище 
Свърлиг

поставен нрай нъщата на нняз Милош 
ноито се начил на своя нон.„Бииеиташ” намъиът 

в Крагуевац отусло
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Пазарски ядове
ЛЮБОПИТНО; Све ка идем у Цариброд купим сп

нещо за село да сп поминем с бабуту.
идем у Цариброд ядуйем ПРАЖКОТО МЕТРОАма

посвак пегьк ка 
пазарат. Че кажете защо ли?

Преди две три недел>е 
пи си йедну вързанпцу пипер да 
бата за иеделд/, че дойду децата. Носим вър- 

автобускуту стаиицу и иедпа 
гражданка се залете къмта мене:

— Дедо, че ми продадеш 
су убаве шушпете?
— Да ти продадем,

слезо пак. Ку- 
иапълии ба-

ИЗСТРЕПЯН Е „СОЮЗ — 27" 
Съгласно програмата за из

следванията на космическото 
проотранство на 10 януари 
1978 в 15 часа и 26 минути по 

време в Съветския 
съюз беше истрелян

кораб „Съюз-27 пилоти 
ран от подполковник Владимир 
Джанибенов и героя на Съвет 
ския съюз Олег Манаров. Спо 

последни съобщения за 
програмата 

скачване

__ НАЙ-ПОСЕТЕНЧЕЛЕ КУЛА „етими
ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК 
Миналата година мУ3®!1,1еппг, 

Ниш бяха посетени от 1301лш 
посетители. Челе-кула е наи- 
посетеният исторически

1977 гдина. Тзи па 
74 000

► Неотдавна Пражкото метро 
чествува своеобразен юбилей 
— превозен бе неговият 300- 
мил йонен пътник. Първата ли 

метрото бе открита 
1974 г. и оттогава негова

в
заницуту на

московскопиперат, | мия на паметли косми*• през
» та роля непрекъснато расте 
» Само през миналата година с 

107 ми

нни през 
мети ик ческиколко са разгледали 
посетители. Донато числото на 

на музеите в гра
да расте, числото на посетите 
ли в Медиана намалява. Счита 

този исторически паме- 
посетен само

я Ьп купита
метрото са пътували 
лиона души. През тази петиле 
тка ърежагта 
трото значително 
разширена и до 
та й дължина ще достигне

посетителиза село. . .
__ Е щом и вие селяците почесте да

купуйете шушпе заубавимо
Медвам се одЬину та улезо у авгоОу-

ред
изпълнение на 
„Съюз-27’' извърши 
с пилотираната орбитална стан 
ция „Салют-6”.

Изпълкиние на програмата 
продължава успешно.

на линиите на мега. . .
се, че 
тнин остава небъде 

1980 г. обща
ще

че няма паркингзарад това,
Автомобилите на Електронна 

са затворили пътя

сат.
V ония петък пак идо на пазарат. Ку

пи се йедну тикву-печенку. Немамо на село, 
па ми се йеду. Узо тиквуту и реко че Ьу 
увийем да Ьу не ви де граджанЬете. Ама 
кпва йе па се види. Тамън дойдо пред авто- 

^ бусат и йедна жена право при мене:
— Дедо колко тиквата?
— 20 динара. . .
Жената поче да вади паре.
— Ама жено, не; продавам Ьу и. я сам , 

Ьу купил са на пазарат, че Ь.у носим, на

индустрия 
за Медиана.20 километра.

ти-
ХУМОР

АФОРИЗМИ
че жена ви на— Научих, 

времето е била отлична стено 
графка.

— Това е истина. И до днес 
тя говори със скорост 220 ду-

За художниците се съди добре само когато вече

ВОЛТЕРги ндма.се-. ми в минута.

Солидна банка в Ню Йорк 
Гангстер влиза и подава беле 
жна на касиера, на която е 
написано:

— Сложите всички пари в 
тази чанта и не вдигайте ни- 
накъв шум.

Касиерът му подава 
бележка.

— Оправете си вратовръзка 
та. В момента ви фотографи
рат.

ло. .
— Е, щом и вие селяците почесте да

купуйете тикве, че та заубавимо. . .
Узо тиквуту седо у автобусат та^
И немаше да пишем у ,,Братство за

Форма без съдържание е звънец, който не звъни.

О. БЛУМЕНТАЛна
♦ ■

!
село
това, ама- онядън у петък купи си десетина 
яйца. Кво да прайим имамо 5 6 кокошпе, I
ама съга не носе. А яйце си требе да се за- ^ 
стройи чорба, да се подмаже погача. И та
мън къмто автобусат йедна жена вади паре ? 
и_не питуйе за ценуту сеца ме за кроипьуту ; 
с яйцата.

Да Бъдеш учен още не значи да бъдеш непреме- 
нно умен. друга

ЕНГЕЛС

Нъдето няма простор за проява на дарби, там ня
ма и дарби.

ФОЕРБАХ — Преди да се оженим, ми 
ли, искам да ти изповядвам 
всичките си грехове.

— Но ти направи вече това 
миналата седмица, мила.

— Да, но сега има нови.
НАДПИСИ КРАЙ ШОСЕТАТА

— Бре жено, не продавам тия яйца. 
За село сам Ьи купил. . .

— Ка и вие селяците почесте да ку-
< I

♦
Ано не умееш да говориш, научи се да слушаш.

ПУБЛИЙ ПОМПОНИЙ
пуйете яйца далеко че отидемо. . .

Прибра багажат и седо у автобусат. 
И са си мислим некой пут да си купим уба- 
во сиренце, некойу чистену кокошку

сретну цариброджаийе
♦ ама ♦ Преди да нажеш нещо на другарите, нажи го на Шофьорът е в безопасност, 

когато пътят е сух. Пътят е 
в безопаоност, когато шофьор
ът е „на сухо”.

Обичате ли децата си? Ние 
също. Тогава карайте бавно!■

Убийте времето. . . с кафе.■
Когато нямаш собствено мне 

ние, по-лесно се бориш с чуж. 
дото.

себе си.све ме стра че ме
ме. брукаю що купуйем од пазарат. Оне 

мисде наше село йе ко некига ка я бео млад 
па носео у град и яйца, н кокошЬе, и тикве, 

Нема га това више, са сви купуйемо

СЕНЕКАда

Който не умее да мълчи, той не е способен и да
и месо. 
од пазарат.

гевори..у СЕНЕКА

МАНЧА : У когото е силата, у него е и властта.
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